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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

 

Böbrek yetmezliği, böbreklerin görevlerini yapamaması ve fonksiyonlarını kaybetmesi 

durumudur. Böbreklerin metabolik atıkları vücuttan atma, sıvı ve elektrolit dengesini devam 

ettirme görevleri vardır. Bu görevlerini tamamen ya da kısmen yapamaması durumunda 

böbrek yetmezliği tablosu ortaya çıkar. Ayrıca böbrekleri etkileyen pyelonefrit, 

glomerulonefrit, böbreğin anatomik bozuklukları gibi durumlar da üriner sistem 

hastalıklarındandır. 

 

Üriner sitem hastalıklarından korunmada, hastalıkların tedavisi sırasında ve 

komplikasyonların önlenmesinde hemĢirenin önemli sorumlukları vardır. Üriner sistem 

hastalıklarında kullanılan tanı yöntemleri, genel belirtiler iyi bilmelidir. Üriner sistem 

hastalıklarında bakımın hedefleri iyi tanımlanmalı ve beklenen sonuçlara ulaĢabilmek için 

uygun hemĢirelik giriĢimleri yapılmalıdır. 

 

Bu eğitim materyali ile üriner sistem hastalıkları genel belirtileri, kullanılan tanı 

yöntemleri ve üriner sistem hastalıklarında hemĢirelik bakımını öğreneceksiniz. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Üriner sistem hastalıklarını ayırt edebileceksiniz.  

 

 

 

 

 Üriner sistem hastalıklarında genel belirtiler neler olabilir? Farklı kaynaklardan 

araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Üriner sistemde kullanılan tanı yöntemleri nelerdir? AraĢtırınız. Elde ettiğiniz 

sonuçları arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1.ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARINDA 

KULLANILAN TANI YÖNTEMLERĠ VE 

GENEL BELĠRTĠLER  
 

Üriner sistemi oluĢturan organların iĢlevleri çok önemlidir. Özellikle böbreklerin 

görevleri arasındaki metabolik artıkların atılması, sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesinin 

sağlanması, kan basıncı kontrolü gibi iĢlevler yaĢamsal fonksiyonlara sahiptir. Bu nedenle 

üriner sistem hastalıklarında tüm sistem fonksiyonları etkilenir.  

 

Üriner sistem hastalıklarının tanısı için idrar, kan muayeneleri, böbrek fonksiyon 

testleri, radyolojik çalıĢmalar ve biyopsi gibi çeĢitli incelemeler yapılmaktadır. HemĢire bu 

tanı testleri ve yapılma amacını bilmeli ve testler yapılırken gerekli hemĢirelik giriĢimlerinde 

bulunmalıdır.  

 

BoĢaltım sistemi; böbrekler, üreterler, mesane ve üretradan meydana gelir. Böbrekler 

kandaki atık ve zararlı ürünleri süzen ve idrar yapan organlardır. Ġki adettir. Ġdrar 

böbreklerden üreterler aracılığı ile mesaneye taĢınır. Burada depolanır ve üretra ile dıĢarı 

atılır. 

 

Böbrekler, idrar miktarını azaltarak ya da çoğaltarak vücudun su miktarını dengede 

tutar. Glomerüler süzüntü, kimyasal olarak kan plazmasına benzer. Bu süzüntünün hepsi 

vücuttan atılmaz, büyük bir kısmı tekrar emilerek dolaĢıma geri döner. Sadece zararlı 

maddeler idrar yoluyla vücuttan atılır. 

 

Böbreklerde idrar oluĢturulması sırasında kan plazması belirli maddelerden 

arındırılmaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Böbreklerin 1 dakika içerisinde herhangi bir A maddesini kaç ml plazmadan 

arındırdıklarını belirlemek için klirens değeri kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.1: Üriner sistem organları 

 

Böbrekler, idrarı asitleĢtirerek veya alkalileĢtirerek asit-baz dengesini korur. Diğer 

sistemlere göre daha etkin ve düzeltici bir fonksiyona sahiptir.  

 

Her böbrekten bir tane üreter çıkar. Üreterlerin görevi, oluĢan idrarı her iki böbrek 

pelvisinden alarak mesaneye götürmektir. 

 

Mesane, böbreklerde oluĢan idrarın üreterler aracılığıyla boĢaltıldığı ve depolandığı 

organdır. Mesanenin temel görevi, idrarın vücuttan atılmadan önce depo edilmesini ve 

üretranın yardımıyla vücuttan atılmasını sağlamaktır. 

 

Mesanedeki idrar miktarı 300 mililitreyi geçince refleks olarak idrar yapma ihtiyacı 

hissedilir ve mesane duvarındaki kas kasılır, idrar dıĢarı atılır. Ġdrar boĢaltımı (miksiyon), 

iĢlevi 24 saat süresince yaklaĢık sekiz kez olur.  

 

Üretra, idrarı mesaneden vücut dıĢına ulaĢtıran iki ucu açık tüp biçimindeki kanaldır. 

Kadın ve erkekte farlılıklar göstermektedir. Üretra erkekte 18-20 cm kadında ise 4 cm 

uzunluğundadır. Üretranın kısa olması, idrar yolu enfeksiyonlarının kadınlarda sık görülme 

nedenleri arasında yer almaktadır. 

 

1.1. Üriner Sistem Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri  
 

Böbrek ya da idrar yolları problemi olan hastanın durumunun değerlendirilmesi, 

hastanın sağlık öyküsü ve fiziksel değerlendirmeyi kapsar. Ġdrar yolları ve böbrek 

hastasından sağlık öyküsü almak bireylerde rahatsızlık ve utanma nedeniyle güç olabilir. Bu 



 

 

 5 

nedenle hemĢirenin iyi bir iletiĢim becerisine sahip olması gerekir. Sağlık öyküsü alırken 

hemĢire risk faktörlerini değerlendirmelidir: Vajinal yolla çok doğum yapmıĢ kadınlarda 

idrar inkontinansı, yaĢlı kadınlarda, diyabetik nefropati, multiple skleroz ya da parkinson 

hastalığı gibi sinir sistemi hastalığı olanlarda mesanenin tam olarak boĢalamamasına bağlı 

idrar göllenmesi üriner sistem enfeksiyonu geliĢmesi açısından risk oluĢturabileceği için 

önemlidir. Sistemik lupus eritematozus, lupus nefriti, yaĢlı erkek hastalarda prostat 

hipertrofisi idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek yetmezliği riski nedeniyle öykü almada gözden 

kaçırılmaması gereken faktörlerdir. Bu nedenle hemĢire sağlık öyküsü alırken bireyde ödem, 

susama hissi, idrar yapma sıklığı, gece idrara kalkıp kalkmadığı, gülme veya öksürme 

sırasında idrar kaçırma, idrar yaparken ağrı veya yanmanın varlığı ve idrarın özelliklerini 

sorgulamalıdır. 

 

Bu soruların yanıtı alınırken hastanın psikolojik durumu hakkında gözlem yapılır. 

Örneğin anksiyete düzeyi, beden bilincinin etkilenip etkilenmediği, sosyal desteği, eğitim 

düzeyi gözlenir. 

 

 Fizik Muayene 

 

Böbrek hastalıkları bütün bedeni etkilediğinden hastanın tepeden tırnağa özellikle 

üriner sisteme ağırlık verilerek değerlendirilmesi yapılır. YaĢam bulguları değerlendirilir; bu 

kapsamda, hasta otururken ve yatar durumda iken her iki koldan kan basıncı ölçülür.  

 

Üriner sistemin muayenesi sırasında doktor klasik muayene yöntemleri olan 

inspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve oskültasyonu kullanır. HemĢire muayene için hastayı 

hazırlar. 

 

 Ġdrar Ġncelemeleri 

 

 Ġdrarın Makroskopik Ġncelemesi 

 

Ġdrar miktarı: Günlük idrar miktarı eriĢkin bir erkekte ortalama 1500 mililitre 

kadında 1000 mililitre olarak kabul edilir. Bu miktar; alınan sıvı, ortamın iklim koĢulları, 

solunum ve deri yoluyla sıvı kayıpları, patolojik olarak kusma ve ishal, aĢırı terleme gibi 

faktörlerle değiĢebilir. 

 

Ġdrarın görünümü: Ġdrar normalde berrak görünmelidir. Üriner sistem 

enfeksiyonlarında ve kristalüride idrarın görünümü bulanıklaĢır. 

 

Ġdrarın rengi: Ürokrom (300-5004 mg/litre) idrara açık sarı rengini verir. Protein 

yıkımı artınca idrarın rengi koyulaĢır. Poliüri hâlinde idrarın fazla dilüe olması nedeniyle 

renk açık, oligüri hâlinde ise renk daha koyu olur. 

 

Ġdrar dansitesi: Ġdrarın özgül ağırlığının değerlendirilmesidir. Normalde 1015-1025 

arasındadır. Ġdrar miktarı artınca dansite düĢer, miktar azalınca dansite yükselir.  

 

Ġdrarın reaksiyonu: Ġdrar pH 5-6,5 arasında ve asidiktir. Proteinden zengin 

beslenme, uyku, metabolik asidoz, respiratuar asidoz, diyare ve dehidratasyon asidik idrar 
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oluĢumuna neden olan faktörlerdir. Bikarbonat alımı, meyve ve sebzelerle tek taraflı 

beslenme, üriner enfeksiyon, metabolik alkaloz, respiratuvar alkaloz, renal hastalık (renal 

tübüler asidoz) gibi nedenler de bazik idrar oluĢumuna neden olabilir. 

 

Ġdrarın kokusu: Ġdrar hafif amonyak kokusundadır.  

 

 Ġdrarın Mikroskopik Ġncelemesi  

 

o Glikoz: Normal koĢullarda negatiftir. Varlığı yüksek kan 

glukozunu gösterir. Normal glukoz düzeylerine rağmen idrarda 

glukozun varlığı tübüler hasarın göstergesidir 

o Eritrosit: Santrifüj edilmiĢ idrar örneğinde her büyütme alanında 3-

4 kadar görülmesi normal kabul edilir. Kadınlarda mensturasyon 

döneminde görülebilir. 

o Lökosit: Bir mikroskopik alanda erkekte 1-2 kadında ise üretra 

vajene yakın olduğundan 3-4 tane görülür.  

o Protein: Normal bireyin idrarında, protein bulunmaz. Glomerüler 

filtrasyon değeri ve plazma albumin düzeyi normal iken günde 3-

3,5 gram protein kaybı nefrotik sendrom olarak kabul edilir. 

o Silendir: Normal idrarda negatiftir. 

o Epitel: Her mikroskopik alanda 1-2 tane görülür. 

o Kristal: BekletilmiĢ idrarda ürat kristali görülebilir. 

 

Ġdrar incelemesinde sabah idrarının alınması tercih edilir. Alınan idrar örneğinin 1 saat 

içinde laboratuvarda incelenmesi sağlanır. Ġdrar örneği almadan önce feçes ve kadınlarda 

mensturasyona bağlı kanamanın neden olabileceği peri anal kirliliğin giderilmesi için 

perianal bölgenin temizliği sağlanmalıdır. 

 

Resim 1.2: Tam otomatik idrar analizör sistemi 

 Ġdrar Kültürü  

 

Üriner sistem enfeksiyonu kuĢkusu olduğunda etken olan mikroorganizmayı saptamak 

amacıyla yapılır. Perianal bölgenin temizliği yapıldıktan sonra hastaya ilk idrarı dıĢarıya 

yapması, sonra kısa bir süre idrar yapmayı durdurup daha sonra kendisine verilen steril kabın 
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içersine idrarını yapması söylenir. Ġdrar örneği yarım saat içinde laboratuvara 

gönderilmelidir. Örnek, en fazla 2 saat buzdolabında bekletilebilir. 

 

 Dilüsyon Testi 

 

Dilüsyon testi fazla su alınmasıyla idrar dansitesinin düĢmesi esasına dayanır. Bu test 

günün herhangi bir saatinde yapılır. Hasta mesanesini tamamen boĢaltır ve yarım saat içinde 

hastaya 1200 mililitre su içirilir (Kolay içebilmesi için meyve suyu ile karıĢtırılır.). Üç saat 

boyunca her saat baĢı idrar alınır. Normalde alınan idrarlardan herhangi birinde dansite 

1003'ün altında olmamalıdır. Verilen suyun yarıdan çoğunun üç saat içinde çıkarılması 

beklenir. Hasta bu miktardaki idrarı çıkaramadığında böbreğin dilüsyon kapasitesinin 

kaybolduğu düĢülür. 

 

 Kreatinin Klirensi 

 

24 saatlik idrar toplanır. Sabah ilk çıkarılan idrar döküldükten sonra 24 saat boyunca 

yapılan tüm idrar biriktirilir. Vücudun kas ve protein yıkım ürünlerinin böbreklerin glomerül 

filtrasyon hızına bağlı olarak temizlenebilme yeteneğinin değerlendirilmesi amacıyla 

incelenmesidir. Normal değer, 85-135 ml/dakikadır.  

 

 Rezidüel Ġdrar Testi 

 

Ġdrar yaptıktan sonra mesanede kalan idrar miktarının belirlenmesi için yapılır. Hasta 

idrarını yaptıktan sonra kateterle rezidüel idrar alınır. 

 

 Böbrek Fonksiyon Testleri 

 

Böbrek hastalığının ciddiyetini ve hastalığın klinik durumundaki geliĢmeleri 

değerlendirmek için yapılır. Bu amaçla yapılan ölçümler Ģunlardır: 

 

o Renal kan akımı ölçülmesi 

o Glomerül filtrasyon miktarı (GFH) tayini  

o Tubülar fonksiyonların belirlenmesi (reabsorbsiyon ve sekresyon)  

o Renal plazma akımı ölçülmesidir. 

 

 Kan Ġncelemeleri  

 

Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için yapılan incelemeler Ģunlardır: 

 

 BUN (5-25 mg/dl) Böbreklerdeki herhangi bir patoloji üre atılımını 

engelleyeceğinden BUN miktarı tanı için çok önemlidir. 

 Kreatinin BUN düzeyi, bu oranların üzerine çıkarsa dehidratasyon, 

gastrointestinal sistem kanama ya da malnütrisyona iĢaret eder (Erkekte: 

0,6-1,5 mg/dl, kadında: 0,6-1,1 mg/dl). 

 BUN/kreatinin oranı (10/1)  
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 Ürik asit (Erkekte: 2,1-8,5 mg/dl, kadında: 2,0-6,6 mg/dl)  

 Sodyum (135-145 meq/litre)  

 Potasyum (3,5-5,0 meq/litre)  

 Kalsiyum (9-10,5 mg/dl) 

 Fosfat (1,8-2,6 meq/litre)  

 Bikarbonat (24-30 meq/litre)  

 Klor (100-110 meq/litre)  

 Protein (6-8,5 g/dl)  

 

 Radyolojik Ġncelemeler 

 

 Direkt Radyografik Ġncelemeler 

 

Özel hazırlık gerektirmeyen incelemelerdir. Böbreklerin lokalizasyonu ve büyüklüğü 

değerlendirilir. Üriner sistem taĢlarının saptanmasında ve değerlendirilmesinde direkt 

radyografiler önemlidir. 

 

 DÜS (Direkt Üriner Sistem) Grafisi 

 

Böbrekler ve idrar yollarının özellikle incelendiği bir tetkiktir. Tetkikten önceki gün 

hafif bir akĢam yemeğinden 1 saat sonra bağırsak temizleyici ilacın tamamı hastaya içirilir. 

Ġlaç içildikten sonra hastanın yemek yemesi ve 4 bardaktan fazla su içmesi yasaklanır. 

 

Resim 1.3: Direkt üriner sistemde hasta pozisyonu 

 Ġntravenöz Piyelografi (IVP) 

 

IVP, intravenöz kontrast madde uygulamasının ardından belirli aralıklarla yatarak 

direkt karın grafisi çekilerek yapılır. Böbreklerin boyutları, Ģekli, anomalileri, fonksiyonu, 

obstrüksiyon, hidronefroz, taĢ ve kitle konusunda bilgi sağlar. 
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Yapılacak incelemenin yüksek bir tanı değeri taĢıyabilmesi için tetkik ön hazırlığı çok 

önem taĢımaktadır. ĠĢlemden 2 gün önce hazırlığa baĢlanmalıdır. ĠĢleme hazırlık için bol sulu 

bir diyet uygulanır; her öğünde çorba, su, meyve suyu verilir. Katı gıdalar, süt, kahve ve 

kolalı içeceklerin alınması yasaklanır. Tetkikten önceki gün akĢam yemeğinden 1 saat sonra 

bağırsak temizleyici ilacın tamamı hastaya içirilir. Ġlaç içildikten sonra hastanın yemek 

yemesi ve 4 bardaktan fazla su içmesi yasaklanır. Tetkik günü hasta, damardan yapılacak 

kontrast madde ve hasta dosyası ile birlikte tetkik için ilgili birime gönderilir. Ġntravenöz 

pyelografi tetkiki, kontrast maddelere aĢırı duyarlılığı olanlarda, renal yetmezlik ile birlikte 

diabetes mellitusu olan olgularda ve gebelikte yapılmamalıdır. 

 

IVP yapılacak hastaya, hemĢire iĢlemden önce radyoopak madde damardan verilirken 

sıcaklık ve ağızda tuzlu tat hissedebileceğini anlatır. Enjeksiyondan sonra anaflaktik Ģok, 

solunum distresi, Ģok ve kan basıncında düĢüklük belirtileri yakından izlenir. Testten sonra 

hastaya normal diyet ve bol sıvı verilir. HemĢire, hastayı bol sıvı alması konusunda uyarır. 

  

Resim 1.4: Supine pozisyonda yatan hastaya IV yolla kontrast madde verilmesi 

 Retrograd Piyelografi 

 

Sistoskopi sırasında kontrast maddenin doğrudan üreterlere enjeksiyonu ile 

gerçekleĢtirilir. Bu yöntem özellikle intravenöz piyelografide görüntüye girmeyen böbrekte, 

üreter ya da renal pelvisteki tıkayıcı lezyonların tanımlanmasında yararlıdır. Kontrast madde 

verildikten sonra seri filmler çekilir. Film çekimleri yaklaĢık bir saat sürer. Kontrast madde 

duyarlılığı olanlarda, üriner enfeksiyon ve üriner diversiyonu olanlarda yapılmamalıdır. 

 

Doktor isteminde lavman varsa hastanın bağırsakları boĢaltılır. ĠĢlem sınırlı uyuĢturma 

altında yapılacaksa sabah sıvı besinler verilebilir. Ġdrar stazını önlemek ve gerektiğinde idrar 

örneği almak için hastanın sıvı alması sağlanır. ĠĢlem genel anestezi altında yapılacaksa hasta 

gece yarısından sonra ağızdan hiçbir Ģey almamalıdır. Gerekirse intravenöz sıvı verilebilir. 

HemĢire neden aç bırakıldığı ve hangi iĢlemin ne amaçla yapılacağını hastaya anlatmalıdır. 

ĠĢlem sonrasında hastanın tek baĢına kalkmasına ya da yürümesine izin verilmez.  

 

ĠĢlemden sonra idrarın rengi kontrol edilerek kaydedilir. Genellikle ilk günlerde idrar 

pembe renktedir. Açık kırmızı renkte olduğunda ve içinde pıhtılar varsa doktora 

bildirilmelidir. Hasta, iĢlemden sonra mesane kasılması ve idrar yaparken yanma 

hissedebilir. Bu durumda ılık banyo ya da analjezikler verilebilir. Yine fazla sıvı alması 
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sağlanarak idrar yoğunluğu azaltılır. YaĢam belirtileri kontrol edilerek kaydedilir. TaĢikardi, 

tansiyon arteriyelin ve ateĢin yükselmesi gibi sepsis belirtileri yakından izlenir, varlığında 

hemĢire doktora haber vermelidir. 

 

 Antegrad Pyelografi 

 

Renal pelvis ve kalikslere perkütan olarak kontrast madde verilmesi ile yapılan 

radyografik incelemedir.  

 

Ġntravenöz pyelografinin, değerlendirmede yetersiz kaldığı ve retrograd pyelografinin 

yapılamadığı üriner yol obstrüksiyonlarında, obstrüksiyonun yerini göstermek, post operatif 

üreter fistüllerini saptamak amacıyla ve giriĢimsel iĢlemlerden önce yapılır.  

 

Antegrad pyelografi tetkiki tek fonksiyone böbrek, kanama diatezi (kanama eğilimi) 

ve kontrol edilemeyen hipertansiyonda kontrendikedir. 

 

 Retrograd Sistografi 

 

Kontrast maddenin direkt mesaneye verilmesi ve kontrast madde ile doldurulan 

mesanenin radyografik incelenmesidir.  

 

Mesanenin ve üretranın anatomik ve fonksiyonel bozukluklarında, veziko-vajinal veya 

vezikokolik fistül Ģüphesinde, idrar sızması veya mesane rüptürü Ģüphesinde uygulanan bir 

yöntemdir. Kontrast maddeye aĢırı duyarlılığı olanlarda ve üriner enfeksiyonu olanlarda 

tetkik yapılmaz. 

 

 Miksiyon Sistoüretrografi (Voiding Sistoüretrografi) 

 

Mesaneye kateter yolu ile verilen kontrast maddenin gidiĢini takiben floroskopik 

gözlem altında mesane, üreterler ve idrar yapılırken üretranın görüntülenmesine yönelik 

yapılan incelemedir. 

 

Çocuklarda tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarında, mesane boynunda ve 

üretradaki anatomik ve fonksiyonel bozuklukların incelenmesinde, mesanenin boĢalmasının 

değerlendirilmesinde, özellikle veziko-üreteral reflüden (idrarın mesaneden üreter ve 

böbreklere geri kaçması) Ģüphelenildiğinde reflüyü görmek ve derecesini ölçmek amacı ile 

yapılır.  

 

Miksiyon sistoüretrografi kontrast maddeye aĢırı duyarlılık, gebelik, üretral darlık ve 

üriner enfeksiyon durumlarında yapılmamalıdır.  

 

 Renal Anjiyografi (Renal arteriografi) ve Anjiyoplasti 

 

Renal anjiyografi femoral arterden kateter ile girilerek opak maddenin verilmesi ile 

böbrek damarlarının görüntülenmesidir. Renal arteriografi böbrek arteri daralmasından ya da 
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trombozundan kuĢkulanılmıĢ hastaların değerlendirilmesinde ve böbrekte kitle olanlarda 

özellikle yararlıdır ve böbrek transplantasyonundan önce de yapılmaktadır.  

 

Anjiyografi öncesi kanama sorunu olup olmadığına iliĢkin kan testleri yapılır. 

Anjiyografi iĢlemi öncesinde hastanın kasık tıraĢı yapılır. ĠĢlem günü sabah kahvaltısı 

yapılmaz ancak hasta kalp ve hipertansiyon ilaçları kullanılıyorsa az suyla ilaç alabilir.  

 

ĠĢlemden sonra 24 saat yatak istirahati önerilir. Anjiyografi sonucunda böbrek 

damarlarında darlık saptanırsa bu darlık balon ya da stent uygulanarak geniĢletilebilir ( 

anjiyoplasti).  

 

 Radyoizotop Ġncelemeler 

 

 Böbrek Sintigrafisi 

 

IV yolla verilen radyoopak maddenin böbrek damarlarına ulaĢması ve böbrek 

dokusunda tutulumu izlenerek böbrek perfüzyonu ve böbrek iĢlevlerinin değerlendirilmesi 

amacıyla yapılır. Böbreklerde radyoaktif maddenin tutulumuna göre böbreklerin biçimi, 

tümör, kist, abse gibi yapıların saptanmasına yardımcı olur. 

 

 Endoskopik Ġncelemeler 
 

 Sistoskopi 

 

Ucunda optik gözü bulunan ıĢıklı bir sistoskop aracılığıyla üreterden mesaneye 

girilerek taĢ, tümör, ülser ve hematüriye neden olan patolojilerin görüntülenmesi, idrar 

örneği, biyopsi materyali alınması gibi tanı amaçlı olarak ya da taĢ, tümör ve yabancı 

maddelerin çıkarılması, radyoizotop yerleĢtirilmesi, üreterlerin geniĢletilmesi gibi tedavi 

amacıyla uygulanır. 

 

 Ürodinamik Ġncelemeler 

 

 BoĢaltma Sistoüretrografisi 

 

Fuloroskopi altında mesanenin idrar tutma kapasitesi ve alt üriner bölgenin 

incelenmesi amacıyla yapılır. 

 

 Ultrasonografi 

 
Non-invazif olması ve kontrast riski olmaması nedeni ile daha çok kullanılmaktadır. 

Böbrek boyutlarının, renal parankimin ve pelvikaliksiyel sistemin değerlendirmesi 

yapılabilir. Kistik renal hastalıkların tanı ve izleminde yararlıdır. Doppler tekniğiyle de renal 

akım değerlendirilebilir. 
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 Ġnvaziv GiriĢimler 

 

 Böbrek Biyopsisi 

 

Böbrek hastalıklarının kesin tanısı böbrek biyopsisi ve histopatolojik inceleme ile 

konulabilir. EriĢkin hastalarda nefrotik sendrom, böbrek biyopsisi endikasyonudur. ĠĢlemden 

en az 6 saat önce herhangi bir Ģey yenmez ve içilmez Ancak düzenli olarak kullanılan kalp 

ve hipertansiyon ilaçları çok az miktarda suyla alınabilir. Aspirin ve kanı sulandıran diğer 

ilaçların biyopsi yapılacak hastalarda en az 7-10 gün önce kesilmesi gerekir. HemĢire bu 

konuda hastayı bilgilendirmelidir.  

 

Hastaya biyopsi yapılacağı söylenmeli ve biyopsinin özelliği hakkında gerekli bilgi 

verilerek hastanın Ģartları kabul ettiğine dair yazılı onam belgesi alınmalıdır.  

 

Biyopsiyi izleyen 24 saatte hasta yatak istirahatinde ve kontrolde bulundurulmalı, 

hemĢire yaĢam bulgularını doktor istemine uygun Ģekilde takip etmelidir. Biyopsi yapılan 

bireyin iĢlem sonrası yapacağı idrar, kanama açısından değerlendirilmelidir. Bu nedenle 

hemĢire idrarın dökülmeden önce doktora gösterilmesini sağlamalıdır. ĠĢlemden sonraki gün 

herhangi bir sorun olmazsa hasta taburcu edilebilir. 

 

1.2. Üriner Sistem Hastalıklarında Genel Belirtiler 
 

Üriner sistem hastalıklarında ateĢ, hâlsizlik ve kilo kaybı gibi genel hastalık 

belirtilerinden baĢka ürolojik hastalıklarda gözlenen ağrı, poliüri, noktüri, dizüri, sık idrara 

çıkma, hematüri, ödem, hipertansiyon, idrarda renk değiĢikliği, oligüri, anüri, üremik 

semptomlar ve batında kitle hissetmesi gibi belirtiler vardır. Ayrıca proteinüri, sıvı-elektrolit 

metabolizması bozuklukları, asit-baz metabolizması bozuklukları ve piyüri de görülür. 

 

 Ağrı 

 

Ürolojik hastalarda en önemli belirti ağrıdır. Yerel ağrı ve yansıyan ağrı Ģeklinde iki 

tip ağrı olur. Yerel ağrı, hastalığın müzminleĢtiğini gösterir. Hasta organın bulunduğu yerde 

veya hemen yakınında duyulur. Yansıyan ağrı ise hastalığın ilk baĢlarında, ağrıyan organın 

olduğu yerde değil baĢka bir yerinde, yayılan ağrı Ģeklinde görülür. 

 

Böbrek ağrısı genellikle 12. kaburganın hemen altında künt bir ağrı Ģeklinde duyulur. 

Ağrı karına doğru yayılır. Bu ağrı ile birlikte bulantı, kusma, bağırsakları etkilediğinden gaz 

sancısı belirtileri olur.  

 

Ġdrar yolu ağrıları, acil tıkanma sonucu böbreğe ve mesaneye, testislere yayılan sancı 

karakterinde çok Ģiddetli ağrılardır. Bulantı ve kusma da bu ağrılara eĢlik eder.  

 

Ġdrar çıkıĢını engelleyen herhangi bir sebeple mesanenin ĢiĢmesi sonucu mesane ağrısı 

meydana gelir. Bu ağrı, künt bir ağrıdır ve hemen göbek altında kemiğe doğru olur. Mesane 

iltihaplarında ve yaralarında da ağrı vardır.  
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Ġltihaplanma, darbe ve testisin ters dönmesinde testislerde ağrı meydana gelir. Sperm 

kanalını takip ederek karına yayılabilir. Damar geniĢlemelerinde olan varikoselde Ģiddeti 

değiĢebilen künt bir ağrı olur. 

 

Prostat ağrıları nadirdir. Sadece prostat iltihaplarında bele vuran ağrılar olur. Bel 

ağrıları ve sırt ağrıları sıktır. 

 

 Hematüri  
 

Ġdrarın kanlı olmasıdır. Ġdrardan kan gelmesi, böbrekten üretraya kadar olan bir yerde 

kanama olduğunu gösterir. Bu kan ya mikroskopta gözükür veya çıplak göz ile görülebilecek 

miktardadır. Ġdrarın kırmızı olması önemli değildir, 1-2 damla kan bile idrarı kırmızıya 

boyar. Alyuvarların gözükmesi önemlidir çünkü idrarı boyayan besin ve ilaçların vermiĢ 

olduğu kırmızılık kan olduğunu göstermez. Parlak kırmızı renkli ve pıhtılı idrar, mesane ve 

üreter hastalıklarını gösterir, koyu kahverengi idrar ve idrarın içinde sicim gibi pıhtıların 

olması üst üriner sistem hastalıklarının belirtisidir. TaĢ hastalığı, tümörler, darbeler, iltihaplar 

baĢlıca idrar kanamalarının sebepleridir. 

 

 Pyüri 

 

Ġdrarda lökositlerin bulunmasıdır. Mikroskopta 5’ten fazla akyuvar gözükmesi 

patolojik kabul edilir. Genellikle baĢka bulgular ile birlikte bulunur. En sık nedenleri idrar 

yolu iltihapları, taĢ hastalığı ve tüberkülozdur. 

 

 Bakteriüri 
 

Taze idrar sedimentinde bakteri bulunmasıdır. Normalde idrarda mikrop bulunmaz, 

baĢka bir taraftan bulaĢtığını gösterir. DıĢarıdan sonda takma veya böbreğe kan yoluyla gelen 

bakteriler idrar ile atılır. Ġdrarda iltihap ile birlikte olabilir. Ġdrarda bakterinin çeĢidini 

anlamak için kültür yapılır. Bunun için idrar besi yerine ekilir ve bakteriler üretilmeye 

çalıĢılır. 1 cc idrarda 100.000 bakteri kolonisi olması patolojiktir. 100.000  altı Ģüpheli 

karĢılanır. 

 

 Kristalüri 

 

Ġdrarda kalsiyum oksalat, amorf ürat, ürik asit, kalsiyum fosfat gibi tortu maddelerin 

gözükmesidir. Vücudun metabolizma artıkları sonucu olabildiği gibi bekletilmiĢ idrarda da 

gözükür. Genellikle böbrek taĢ hastalığının belirtisidir. 

 

 Proteinüri 

 

Ġdrarda 24 saatte 150 mg üzerinde proteinin bulunmasıdır. Fizyolojik olarak sıkı 

eksersizler, uzun süre soğukta kalma, ateĢli hastalıklarda geçici olarak görülür. Kalıcı ise 

böbrek yetmezliğinin tipik belirtilerindendir. 

http://www.saglikkutuphanesi.net/icerik-arama.asp?q=protein
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 Anüri ve Oligüri 

 

Normal bir insan 24 saatte 2-3 litre idrar çıkarır. 24 saatte 50-100 mililitreden az idrar 

çıkması anüri; 24 saatte 400-500 mililitreden az idrar çıkarması ise oligüri olarak 

değerlendirilir. Böyle durumda mesane ĢiĢkinse alt idrar yollarında bir tıkanıklık olduğunu 

gösterir. Prostat büyümesi veya idrar yolunun bir taĢ ile tıkanması bu belirtiyi verir. 

Mesanede idrar yoksa böbrek süzmüyor demektir. Kan kayıplarında, ameliyatlardan sonra, 

norojenik nedenler ve Ģokta bu durum oluĢur. 

 

 Poliüri 

 

Günlük idrar miktarı 2500 mililitreden fazla olmasıdır. ġeker hastalığı, böbrek 

hastalıkları, bol sıvı alınması, beyin hastalıkları baĢlıca sebepleridir. 
 

 Pollaküri 

 

En sık idrar Ģikâyetidir. KiĢiler normalde günde 3-4 defa ve gece 1’den fazla olmamak 

üzere idrar yapar. Burada bol idrar yapma değil, idrara sık çıkma vardır. Her idrar yapılıĢında 

300 ml kadar idrar çıkarılır. Nedeni mesane kapasitesinin azalmasıdır. Mesane iltihaplarında 

mesane tahriĢ olduğu için meydana gelir. Mesanenin sinirsel bozukluklarında veya psikolojik 

olarak görülür. Tam büyüyüp tıkamamıĢ prostatta en sık bu bulgu görülür. 

 

 Noktüri 

 

Normal kimse gece idrara kalkmaz veya gün içinde alınan mayiye göre 1 defa 

kalkabilir. Normal Ģartlarda gece oluĢan idrar mesane kapasitesini geçmez. Mesanenin 

kapasitesinin azaldığını gösterir. Gece sık idrara kalkma prostat büyümesinde, kronik böbrek 

yetmezliğinde, idrar söktürücü ve tansiyon ilaçlarının kullanılması durumunda görülür.  

 

 Dizüri 

 

Hastanın yanma ve ağrılı idrar yapmasıdır. Alt idrar yollarının tahriĢinden ileri gelir. 

Bakteriyel sistit ve üretritin karakteristik belirtisidir. Dizüri idrar yapmanın baĢında, sonunda 

veya tamamında olabilir. Dizüri, kadınlarda erkeklere göre daha fazla karĢılaĢılan bir 

belirtidir. Ġdrar yolları iltihapları, mesane ve idrar yolları taĢları, mesane tümörü belli baĢlı 

nedenlerdir. 

  

 Ikınma (Tenezm) 

 

Üretradaki bir yabancı maddeyi atma isteğidir. Ġdrar sondası, taĢ, tümör gibi 

oluĢumlarda üretra ve mesane kasılarak acil idrar yapacakmıĢ duygusu verir ve idrarda 

yanma da olur. 

 

 Acil Ġdrar Yapma Ġsteği (Urgency) 

 

Aniden idrar yapma isteği, idrarda yanma ve idrara sık sık çıkma durumunda olur. 

Üretra ile mesane iltihaplarında ve mesane taĢlarında görülür. 
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 Ġdrar Atım Kuvvetinin Azalması 

 

Ġdrar ileri doğru yapılamaz ve idrarın çapı azalmıĢtır. Normal idrar akım hızı saniyede 

15 mililitredir. Prostat büyümesi ve üreterin daralması gibi sebeplerle bu çap düĢer. Ġdrar 

damlalar hâlinde ve ıkınma ile gelir. Hasta idrar yapmak için bekler,  ayakta idrar yapamaz. 

 Ġdrar Retansionu 

 

Hasta hiç idrar çıkaramaz veya 1-2 damla çıkarır. Müzmin olanında ise hasta çok az ve 

damlalar hâlinde idrar yapabilir. Bu durumda ağrı duyulmadığından hasta idrar yaptığını 

zanneder. Mesanenin içindeki idrar tam olarak atılamadığından mesane büyür ve ĢiĢer. 

Prostat büyümesi, nörolojik nedenler ve böbrek taĢı hastalığında idrar yapma yeteneği 

kaybolur. Prostat büyümelerinde tipik bulgudur. 

 

 Ġdrar Kaçırma (Ġnkontinans) 

 

Hastanın istem dıĢı idrar kaçırmasıdır. Damla damla kaçırıldığı gibi idrarın tamamı da 

kaçırılabilir. Hasta idrar yapma isteği duyar fakat tuvalete yetiĢemez. Ġdrar yolları 

iltihabında, mesane iltihaplarında, mesanenin sinir sisteminin bozulması durumlarında olur. 

Prostat gibi idrar çıkıĢını tıkayan bir durumda hasta istem dıĢı idrarını damla damla kaçırır. 

Mesane içi basıncının artığı durumlarda öksürük ve hapĢırık ile birlikte bir miktar idrar 

kaçırılır. 

 

 Üremik Semptomlar 

 

Üremide etkilenmeyen organ veya sistem yoktur. Bu nedenle üremi çok değiĢik 

belirtilere yol açabilir. Üremi; ensefalopati, perikardit, anemi, plevral sıvı, kemik hastalığı, 

bulantı, kusma, iĢtahsızlık, kilo kaybı gibi çok değiĢik belirti ve bulgulara yol açabilir, birçok 

hastalığı taklit edebilir.  

 

 Hipertansiyon 

 

Böbrek parankiminin çeĢitli hastalıkları veya böbrek damarlarındaki daralma sekonder 

hipertansiyonun sık nedenlerindendir. Hipertansiyon; kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, 

böbrek yetmezliği, felç, görme kaybı, damar tıkanıklıkları ve beyin kanaması gibi sorunlara 

yol açabilir. Genel olarak hipertansiyon, glomerüler hastalıklarda tübüler hastalıklardan daha 

sıktır. 

 

 Ġdrarda Renk DeğiĢikliği 

 

Ġdrarın rengi içerdiği ürokrom nedeni ile normalde saman sarısıdır. Günlük alınan sıvı 

miktarına göre açık-koyu sarı arasında değiĢir. Birçok hastalık durumunda idrarın renginde 

değiĢiklik meydana gelir. Hematüri, hemoglobinüri ve myoglobinüride kırmızı; porfiriada 

kırmızı-mor; safra veya rektovezikal fistülde koyu sarı-kahverengi; psödomonas 

infeksiyonunda yeĢil; iltihap, oksalat veya ürat kristalleri varlığında bulanık idrar oluĢur. 

Rifampisin, metilen mavisi, indometazin, metildopa, metronidazol gibi ilaçlar da idrarda 

renk değiĢikliğine neden olabilir. 
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 Ödem 

 

Ġnterstisiyel sıvı hacminin artmasıdır ve her zaman sodyum birikimi ile birliktedir.  

Konjestif kalp yetmezliğinde renal perfüzyon azaldığı için böbrekten tuz tutulumu artar ve 

ödem oluĢur. Ödem ayırıcı tanısında yardımcı faktörlerden bir tanesi ödemin üzerine 

basmakla iz (gode) kalıp kalmamasıdır. Nefrotik sendromda yumuĢak iz bırakan ödem 

görülür. Sadece hipervolemi nedeni ile oluĢan ödem üzerine basmakla iz bırakmayabilir, iz 

oluĢsa bile genellikle nefrotik sendromdaki kadar belirgin değildir. Ödem böbrek hastalığının 

ilk belirtisi olabileceği gibi hastalığın seyrinde de ortaya çıkabilir. Akut glomerülonefrit, akut 

böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve nefrotik sendrom ödeme neden olabilir.  

 

 Karında Kitle 

 

 BüyümüĢ böbrekler karında kitle olarak ele gelebilir. Böbrekte kitle her yaĢta 

izlenebilir ama ilk 10 yaĢ ve 40 yaĢın üzerinde daha sıktır. Hastalar bazen hidronefroz, 

polikistik böbrek hastalığı veya böbrek tümörlerinde karında bir kitle hissedebilir.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi üriner sistem hastalıklarında uygulanan tanı hizmetlerinde 

kullanılan yöntemlerdendir? 

I Anamnez 

II. Fizik muayene 

III. Laboratuvar bulguları 

IV. Radyolojik tetkikler 

V. Böbrek biyopsisi 

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) I, II ve III 

D) I, II, III ve IV 

E) I, II, III, IV ve V 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi idrarın normal dansitesidir? 

A) 1000-1050 B) 1007-1010 C) 1015-1025 

D) 1026-1036 E) 1040-1050 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi günlük idrar miktarının 400 mililitrenin altında olmasıdır? 

A) Poliüri      B) Dizüri     C) Pollaküri    D) Oligüri     E) Nokturi 
 

4. AĢağıdakilerden hangisinde idrarda eritrositlerin varlığından söz edilir? 

A) Hematüri 

B) Ġnkontinans 

C) Bakteriüri 

D) Ġdrar analizi 

E) Hemodinamik 
 

5.  I. Protein          II. Glukoz        III. Silendir     IV. Kristal           V. Ürik asit 

 

Yukarıdakilerden hangisi normal idrarda görülmez? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I, II, III E) IV ve V 
 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Böbrek hastalıkları, mesane ve üretra hastalıklarında hemĢirelik bakımını 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Böbrek hastalıkları nelerdir? HemĢirelik bakımında temel ilkeler neler olabilir? 

AraĢtırınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Üriner sistemde böbreklerin fonksiyonunun önemini farklı kaynaklardan 

araĢtırınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 Sistit ve üretritiste hemĢirelik bakımı nasıl olmalıdır? AraĢtırınız. Edindiğiniz 

bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2.BÖBREK HASTALIKLARI, MESANE VE 

ÜRETRA HASTALIKLARINDA 

HEMġĠRELĠK BAKIMI  
 

2.1.Böbrek Hastalıkları ve HemĢirelik Bakımı 
 

Böbreklerin herhangi bir nedenle fonksiyonlarını yerine getirememesi durumunda 

sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi bozulmakta, insan hayatı tehlikeye girmektedir.  

 

2.1.1.Böbrek Yetmezlikleri  
 

Böbrek yetmezliği, böbreklerin görevlerini yapamaması ve fonksiyonlarını kaybetmesi 

durumudur. Böbreklerin metabolik atıkları vücuttan atma, sıvı ve elektrolit dengesini devam 

ettirme görevleri vardır. Bu görevlerini tamamen ya da kısmen yapamaması durumunda 

vücuttaki atık maddeler ve fazla su vücutta kalır, toksik etki gösterir ve böbrek yetmezliği 

tablosu ortaya çıkar.  

 

Böbrek yetmezliği, akut ve kronik böbrek yetmezliği olarak iki ana kategoriye ayrılır.  

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 
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2.1.1.1.Akut Böbrek Yetmezliği  

 

Böbreklerin fonksiyonlarını ani ve hızla kaybetmesidir. EriĢkin bir insanda günlük 

idrar miktarının birdenbire 400 mililitrenin altına düĢmesi ve kanda üre düzeyinin devamlı 

yükselmesi durumuna akut böbrek yetmezliği denir. 

 

2.1: Böbrek kesiti 

Hastanın günlük idrar miktarı günde 250 ml’den az olabilir veya hiç olmayabilir. Bu 

durumda vücutta metobolik atıklar birikmeye ve sıvı elektrolit dengesi bozulmaya baĢlar ve 

zamanında tedavi edilmezse ölümle sonuçlanır. Bu tablo, zamanında ve yeterli tedavi ile 

genellikle düzelir.  

 

 Nedenleri  

 

Akut böbrek yetmezliğinin birçok nedeni vardır. Bunlar;  

 

 Ağır kanamalar,  

 Ağır kusma ve ishaller,  

 Yanıklar,  

 Septik ve anafilaktik Ģok,  

 YanlıĢ kan transfüzyonu,  

 Gebelik dönemindeki kanamalar, gebelik zehirlenmesi, sağlıksız 

koĢullarda yapılan düĢükler, plesentanın erken ayrılması (plesanta 

dekolman),  

 Ġdrar yolları tıkanıklıkları,  

 Büyük ameliyat komplikasyonları,  

 Düzensiz kullanılan ilaçlar,  

 Kalp yetmezliği,  

 Akut böbrek ve damar hastalıkları,  

 Nefrotoksik maddeler (cıva, arsanik, kurĢun vb.) nedeniyle böbrek 

dokusunun harabiyeti sayılabilir. 
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 Belirtiler ve Bulgular  
 

Akut böbrek yetmezliği, oligüri evresi ve diürez (poliüri ) evresi olmak üzere iki 

Ģekilde görülür. 

 

Oligüri evresi: Bu evrede nefronlar görevini yapamadığından idrar süzülemez. Bu 

nedenle günlük idrar miktarı 400 mililitreden az olup bazen bu miktar 100 mililitreye kadar 

azaldığı gibi bazen hiç idrar yapılmayabilir. Bu evre, 1-2 günden birkaç haftaya kadar 

sürebilir. Oligürik evrede idrar miktarının birden azalmasıyla üre ve diğer maddeler kandan 

süzülemediği için kanda kalsiyum ve karbondioksitte azalma, potasyum sülfat, kreatinin, 

fosfor, NPN ve BUN değerlerinde yükselme, proteinüri, hematüri, hâlsizlik, bulantı ve 

kusma, ödem, hipertansiyon görülür.  

 

Diürez evresi: Bu evrede nefronlardaki bozukluklar düzelir ve hasta bol miktarda 

idrar çıkarmaya baĢlar. Günde 1-2 litre hatta bazen 3-4 litre idrar çıkarır. Ġdrar miktarı artınca 

kanda biriken maddeler dıĢarı atılır ve kan biyokimyası normale döner.  

 

 Komplikasyonlar  

 

 Metabolik asidoz 

 Konvülsiyonlar 

 Koma 

 Ġnsülin direnci  

 Hipertansiyon  

 Pulmoner ödem 

 Pulmoner emboli  

 Perikardit  

 Pnömoni  

 

 Tanı Yöntemleri  

 

Hastanın anemnezi alınır ve fizik muayenesi yapılır. Hastanın kanında BUN, 

kreatinin, ürik asit, potasyum fosfor ve kalsiyuma bakılır. Tam idrar muayenesi yapılır. Ġdrar 

miktarına bakılır. Ġdrarda hematüri, proteinüri vardır. Ultrasonografi, direk batın grafisi, 

manyetik rezonans ile kesin tanı konur.  

 

 Tedavi ve HemĢirelik Bakımı 
 

 Yetmezliğe neden olan faktör ortadan kaldırılır.  

 HemĢire hastanın oligürik evrede idrar çıkartamadığı için verilecek sıvı 

miktarına dikkat etmelidir. Bu konuda hasta ve yakınlarına 

bilgilendirilmelidir. Hastaya çıkardığı idrar miktarından fazla sıvı 

verilecek olursa volüm artıĢına neden olur ve akciğer ödemine yol 

açabilir. 

 Hastanın yaĢam bulguları takip edilir, aĢağıdaki noktalara dikkat edilerek 

diyeti düzenlenir:  
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o Fosfat düzeyi ve potasyum düzeyi artmıĢsa fosfat ve potasyum 

alımı kısıtlanır. 

o Enerji ihtiyacını karĢılamak için 2000-3000 kalorilik diyet verilir. 

o Oligüri, anüri, ödem varsa sodyum kısıtlanır. 

o Glomerul filtrasyon hızına göre protein ayarlaması yapılır. 

o  Hastanın aldığı, çıkardığı sıvı oranına göre sıvı ayarlaması 
yapılır. 

o Protein bakımından sınırlı diyet hastanın kalsiyum, demir, B 

kompleks ve D vitamini ihtiyacını karĢılamaz. Ek olarak mineral, 

vitamin desteği sağlanır. 

o HemĢire, hastanın diyetine uygun beslenmesini kontrol etmelidir. 

  

 Hastada enfeksiyon varsa uygun antibiyotikle tedavi edilir.  

 Diürez evresinde hasta bol miktarda idrar çıkardığından bol sıvı verilir.  

 HemĢire, aldığı-çıkardığı sıvı takibini yapar ve kaydeder.  

 

2.1.1.2.Kronik Böbrek Yetmezliği  

 

Glomerüler filtrasyon hızının geri dönüĢümsüz bir Ģekilde azalması ile karakterize, 

uzun süren, ilerleyici böbrek fonksiyonlarının irreversible olarak bozulmasıyla, üremi 

tablosunun ortaya çıktığı böbrek hastalığına kronik böbrek yetmezliği adı verilir. Hastalık 

yavaĢ geliĢir. BaĢlangıçta az belirti gösterir ve genellikle iyileĢmez.  

 

 Nedenleri  
 

 Akut böbrek yetmezliği yapan tüm nedenler  

 Orak hücreli anemi 

 Multipl myeloma 

 Hipertansiyon  

 Enfeksiyonlar  

 Nefrit 

 Dehidratasyon  

 Kanamalar  

 Diabetes mellitus  

 Glomerulonefrit, kronik piyelonefrit ve idrar retansiyonu gibi çeĢitli 

böbrek hastalıklarının komplikasyonu  

 

 Belirtiler ve Bulgular  

 

 Oligüri ve anüri  

 Proteinüri 

 Noktüri 

 Hematüri  

 Üremi 
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 Hipertansiyon  

 Kas anjiopatileri (kas seyirmeleri)  

 Kalpte ritim bozuklukları  

 Hâlsizlik, bulantı, kusma 

 Uyku hâli, dalgınlık  

 Ağızda kötü koku  

 Kusmaull solunum  

 Ödem  

 Ciltte kaĢıntı ve renk değiĢikliği   

 

 Komplikasyonlar  
 

 Sıvı ve elektrolit dengesinde bozukluklar: Metabolik asidoz, ödem, 

hipertansiyon, hipovolemi, hipervolemi, hipokalsemi, hiperpotosemi, 

hipopotosemi. 

 Sinir sistemi: Koma, konvülsiyon, uyku bozuklukları, demans, 

yorgunluk. 

 Gastrointestinal sistem: Gastrointestinal kanama, perforasyon, kronik 

hepatit, özafajit, gastrit. Kanda yükselmiĢ olan ürenin GĠS mukozasını 

irrite etmesi sonucu hastalarda bulantı, kusma, diyare görülür. 

 Solunum sistemi: Pulmoner ödem, pulmoner emboli. 

 Kardiyovasküler sistem: Hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği, 

akciğer ödemi, arterioskleroz, perikardit, aritmi, kapak hastalıkları. 

 Endokrin sistem: Ġnsülin direnci, malnütrisyon, hiperparatroidi, 

hiperlipidemi.  

 Hematoloiji, immünoloji: Anemi, infeksiyona yatkınlık,  kanamaya 

eğilim. 

 Göz: Geçici veya kalıcı görme bozuklukları, çift görme. 

 Cilt: KaĢıntı, geçikmiĢ yara iyileĢmesi, ülserasyon, nekroz, üremik 

döküntü, hiperpigmentasyon. 

 Kemik: D vitamini bozuklukları, artrit. 

 

 Tanı Yöntemleri  

 

Böbrek yetmezliği teĢhisi, kanda üre ve kreatininin ölçülmesi ile konulur. Bu 

maddeler, yetmezlik durumunda yükselir. Ayrıca teĢhis koymak ve yetmezliğin nedenini 

anlamak için idrar tetkiki, radyolojik inceleme, kanın biyokimyasal incelenmesi ve böbrek 

biyopsisi yapılır.  
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 Tedavi ve HemĢirelik Bakımı 

 

Kronik böbrek yetmezliği için yüksek risk grubundaki bireylere yapılacak tarama 

testleri ile hastalığın erken evrede saptanması ve ilerlemesinin engellenmesi için toplumun 

eğitilmesi gereklidir.  

 

Kronik böbrek yetmezliğinde tıbbi tedavi ve diyet düzenlenir. Hastalığın ilerleyen 

dönemlerinde diyaliz ve gerekirse böbrek transplantasyonu yapılır.  

 

Ġdame diyalize baĢlanmadan önce konservatif tedavi yapılır. Komplikasyonların 

önlenmesi ya da geciktirilmesi için antiasid, antihipertansif, eritropoetin, demir preperatları, 

fosfat bağlayıcı ajanlar ve kalsiyum bileĢikleri ile tedavi uygulanır.  

 

HemĢirelik bakımında Ģunlara dikkat edilmelidir: 

 

 Hastanın yaĢam bulguları takip edilmelidir. 

 Hasta her gün tartılmalıdır.  

 Hastaya TA ölçümü öğretilmeli; ödem, hiperkalemi ve diğer elektrolit 

dengesizliklerinin bulgu ve belirtileri konusunda eğitim verilmelidir. 

Hastaya ilaçlar, dozlar ve sık görülen yan etkiler çok iyi anlatılmalıdır.  

 Hasta ve ailesine diyaliz ve transplantasyon hakkında gerekli bilgiler 

verilmelidir. 

 Hasta ile etkin iletiĢim kurulmalı ve empati yapılmalıdır. HemĢire, hasta 

ve ailesine psikolojik destek vermeli, gerekirse ilgili alanlara 

yönlendirmelidir. 

 Hasta günlük yaĢam aktivitelerine katılım için cesaretlendirilmelidir. 

 Hasta ve ailesine diyete kesinlikle uyulması gerektiğinin önemini 

anlatılmalıdır.  

 Diyetisyen ve hemĢire aileyle sık sık bir araya gelerek diyet 

planlanmasına yardımcı olmalıdır. Diyette sıvı kısıtlaması yapılır. Bir gün 

önce çıkardığı sıvı + 500 ml ilavesiyle alacağı sıvı hesaplanır.  

 Diyet her hasta için özel olarak düzenlenir. Laboratuvar bulgularına göre 

diyet ayarlaması yapılır. 

 Protein sodyum, fosfat, potasyum, sıvı ve enerji ayarlaması yapılır. 

 Hemodiyalize giren ve diyaliz bekleyen hastaların diyetleri, durumlarına 

göre düzenlenir. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda, hemodiyaliz 

tedavisi sırasında kanın hemodiyaliz aletinde tutulması sonucu demir 

eksikliği anemisi geliĢebilir. Yeterli kalori ve vitamin desteği sağlanması 

da önemlidir. 

 Anüri, oligüri varsa sıvı ayarlaması yapılır. 

 Hipertansiyon ve ödem varsa diyette sodyum kısıtlanır. 
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2.1.2. Pyelonefrit 
 

Böbrek pelvisi ve parankiminin inflamasyonudur. Ġnflamatuvar sürece genellikle 

bağırsaklarda normal olarak bulunan bakterilerin invazyonu neden olur. Bunun yanı sıra 

proteus, klebsiella, stafilokok ve streptokoklar etyolojide rol oynayan diğer patojenlerdir. 

Hastaların çoğunluğunu 15-40 yaĢ grubu kadınlar oluĢturmaktadır. Piyelonefrit, sistitten 

yukarıya doğru ilerlemekle önce renal medullada sonra da kortekste yayılarak geliĢebilir.  

 

Akut ve kronik olarak iki tipte pyolonefrit görülmektedir. 

 

2.1.2.1. Akut Pyelonefrit 

 

Böbrek pelvisini ve parankimini tutan enfeksiyöz ve enflamatuar bir hastalıktır. En sık 

etkenler E.coli, proteus ve klebsiella türleridir. Böbrek büyük ve ödemlidir. 

 

Predispozan faktörler arasında üriner sistem anomalileri, diyabet gibi metabolik 

bozukluklar, gebelik ve üriner sistemdeki yabancı cisimler (kateter, stent gibi) sayılabilir. 

 

 Belirti ve Bulgular 

 

 AteĢ, titreme, sıkıntı, yan ağrısı, baĢ ağrısı, kusma, kilo kaybı 

 Etkilenen tarafta kostovertebral bölgede hassasiyet, kas ağrısı, künt 

özellikte ağrı 

 Laboratuvar bulgusu olarak kanda lökositoz, idrarda bol lökosit ve 

bakteri kümeleri saptanır. 

 Ġdrar bulanık ve kötü kokuludur. 

 

 Komplikasyonlar 

 

Erken tanı ve tedavi ile komplikasyonları nadirdir. En ciddi komplikasyonu septisemi 

ve Ģoktur. Özellikle çocuklarda yetersiz tedavi edilirse kronikleĢip kalıcı renal hasar 

oluĢturarak kronik böbrek yetmezliği nedeni olabilir. 

 

 Tedavi ve HemĢirelik Bakımı 

 

 ġiddetli bulantı, kusmaya bağlı dehidratasyon ve sepsis belirtileri 

olmayan hastalar genellikle evlerinde tedavi edilir.  

 Hastanın bol sıvı alması ve yatak istirahati sağlanır. 

 Uygun antibiyotik tedavisi, ateĢ ve ağrı kontrolü için antipretik ve 

analjezik tedavisi uygulanır. 

 Hastaya ilaçlarını önerilen Ģekilde kullanması, idrar enfeksiyonun 

tekrarlaması izleminin önemi konusunda eğitim verilir.  
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 Antibiyotik tedavisine ek olarak hasta günde en az sekiz bardak sıvı 

almaya teĢvik edilmelidir. Yüksek miktarda sıvı alımı, enfeksiyon tedavi 

edildikten sonra bile sürdürülmelidir.  

 Sık alevlenmeleri ya da enfeksiyonları olan hastaya uzun süreli, düĢük 

doz antibiyotik verilebilir.  

 HemĢire, perineal bakım konusunda eğitim yapılmalıdır. Perineal bölgeyi 

tahriĢ edebilecek parfümlü ürünler kullanmaması, oturarak ya da küvette 

banyo yerine ayakta duĢ biçiminde banyo yapması konusunda hasta 

uyarılmalıdır. 

 Perinatal temizlikte önden arkaya temizlemenin önemi vurgulanmalıdır. 

  Sık sık idrar yaparak mesanede idrar birikiminin önlenmesinin önemi 

konusunda hasta uyarılmalıdır.  

 HemĢire, iyileĢmeye yardımcı olabilecek yatak istirahatinin önemini 

hastaya anlatmalı, hasta veya yakınlarını konu ile ilgili merak ettiği 

noktalarda yönlendirici olmalıdır. 

 Diyette genel olarak protein, sıvı ve tuz ayarlaması yapılarak hastanın 

enerji gereksinimi karĢılanır. HemĢire diyetisyenle iĢ birliği yapmalı ve 

hastanın diyetine uygun beslenmesini sağlamalıdır.  

 

2.1.2.2. Kronik Pyelonefrit 

 

Kronik piyelonefrit tekrarlayan akut piyelonefrit atakları ile geliĢir ve kronik böbrek 

yetmezliğine ilerleyebilir. Genellikle çocuklukta edinilip eriĢkinliğe taĢınan bir hastalıktır.  

 

Çocuklukta en sık nedeni reflüdür. Ancak reflü varlığında 4 yaĢından sonra sağlam 

kalmıĢ böbrekte skar geliĢmez. Kronik pyelonefrit geliĢimi için risk faktörleri arasında 

metabolik hastalıklar, üriner sistem anomalileri, taĢ ve obstrüksiyonları, gebelik, analjezik 

alıĢkanlığı, ürointestinal fistüller, üriner diversiyonlar ve üriner sistemdeki yabancı cisimler 

sayılabilir. 

 

 Belirti ve Bulgular 

 

 Akut fazda akut pyelonefrite benzer tablo görülür. 

 Yorgunluk, bel ve yan ağrıları, kilo kaybı 

 Poliüri veya oligüri 

 AteĢ, tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları 

 Ġleri durumlarda hipertansiyon (renal parankimal), anemi, azotemi (kanda 

azot bulunması hâli)  
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 Komplikasyonlar 

 

 Perinefritik abse ve pyonefroz 

 Bakteriyemi 

 Hipertansiyon  

 Böbrek taĢı 

 Kronik böbrek yetmezliği 

 

 Tedavi ve HemĢirelik Bakımı 

 

Tedavi medikal veya cerrahi olabilir. Medikal tedavide üriner sistem enfeksiyonlarının 

eradikasyonu ve önlenmesi gerekirse uzun süreli baskılayıcı antibiyotik tedavisi uygulanır. 

 

Cerrahi tedavi ise anatomik bozukluklar, taĢlar, obstrüksiyonlar, hipertansiyon 

(ilaçlara dirençli, tek taraflı atrofik pyelonefritli), medikal tedaviye cevapsız reflü gibi 

durumlarda uygulanır.  

 

Kronik pyelonefritli hastanın bakımında üriner enfeksiyonların kontrolü, 

komplikasyonların erken tanı ve tedavisi önemlidir. 

 

 Hastanın yeterli sıvı alması sağlanmalıdır. 

 Hastanın aldığı-çıkardığı sıvı takibi yapılır. 

 ANT-TA kontrolü yapılır.  

 Psikolojik destek önemlidir. HemĢire empati yapmalı ve hastayla etkin 

iletiĢim kurmalıdır. 

 Kronik piyelonefritte hipertansiyonu kontrol altına almak için 

antihipertansifler ve tuzsuz diyet verilir. 

 HemĢire, hastanın beslenmesi ve sıvı alması konusunda hastaya gerekli 

bilgileri vermeli, diyetisyenle iĢ birliği yapmalıdır. 

 Ġlaçların doktor istemine uygun alınması ve bunun önemi hemĢire 

tarafından açıklanmalıdır. 

 

2.1.3. Glomerülonefrit  
 

Böbrek glomerüllerinin inflamatuvar hastalığıdır. Daha çok 3-10 yaĢları arası 

çocuklarda A gurubu beta hemoltik streptekoklara bağlı geliĢen tonsilit, farenjit, larenjit vb. 

üst solunum yolu enfeksiyonlarından 2-3 hafta sonra ortaya çıkan immün kompleks 

hastalığıdır. Nefronda, ağırlıklı olarak glomerülde iltihap vardır.  
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Resim 2.2: Nefronun yapısı 

Glomerülonefrit, akut ve kronik glomerülonefrit olmak üzere ikiye ayrılır.  
 

2.1.3.1. Akut Glomerulonefrit 
 

Akut glomerülonefrit streptekok antijeni ile buna karĢı oluĢan antikorların böbrek 

glomerüllerinde birikmesi sonucu glomerüllerin iltihaplanmasıdır. Özellikle A grubu beta 

hemolitik streptekokların neden olduğu tonsilit, faranjit, kızıl gibi hastalıklardan 2-3 hafta 

sonra ortaya çıkar. Genellikle çocuklarda, gençlik çağında ve 50 yaĢ üzerindeki kiĢilerde 

görülür.  
 

 Belirtiler ve Bulgular  
 

Streptekok enfeksiyonunun 10. gününde gizli geliĢmiĢ böbrek hasarı belirtileri ile 

ortaya çıkar.  
 

 Hematüri (Ġdrar çay renginde ya da kahverengidir.)  

 Proteinüri 

 Hâlsizlik, yorgunluk  

 Ödem (önce göz kapaklarında ve yüzde)  

 Hipertansiyon 

 Dizüri 

 Anemi  

 Oligüri  

 BaĢ ağrısı  

 Kanda ASO, CRP, BUN, sedimantasyon hızı ve kreatinin değerlerinde 

yükselme  

 Ġdrar dansitesinde yükselme 

 Glomerüler filtrasyon hızında azalma  
 

 Komplikasyonlar  
 

 Böbrek yetmezliği  

 Nefrotik sendrom  

 Hipertansiyon 

 Konjestif kalp yetmezliği  

 Asidoz  
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 Tanı Yöntemleri  

 

Ġdrar tahlilleri yapılır. Ġdrarda hematüri, proteinüri, eritrosit ve silendirler araĢtırılır. 

Kanda ASO, CRP, BUN, kreatinin ve sedimantasyona bakılır. Kesin tanı için böbrek 

biyopsisi yapılır. Histopatolojik inceleme sonucunda tanı konur.  

 

 Tedavi ve HemĢirelik Bakımı 

 

 Tedavi her hastada farklıdır. Glomerülonefritin nedenine göre tıbbi tedavi 

düzenlenir. Glomerüler inflamasyon, proteinüri, hematüri bulguları ve 

hipertansiyon düzelinceye kadar yatak istirahati önerilir ve diyet 

düzenlenir.  

 Nodyum ve sıvı alınımı kısıtlanarak ve diüretik uygulanarak ödem tedavi 

edilir. 

 ġiddetli hipertansiyon için antihipertansif ilaçlar kullanılır.  

 Yalnızca streptokoksik enfeksiyon hâlâ devam ediyorsa antibiyotik 

verilir. 

 Hasta taburcu edilmeden önce beslenme, sıvı ve aktivite kısıtlamaları ve 

aldığı-çıkardığı sıvı izlemi konularında hasta ve yakınlarına eğitim 

vermelidir. 

 Diyette aĢağıdaki noktalar dikkate alınır: 

 

o Hastalığın akut döneminde anüri (günlük idrar miktarının 100 

mililitrenin altına düĢmesi) varsa proteinsiz diyet uygulanır. Bir iki 

gün niĢastalı, yağ ve Ģeker karıĢımlı besinler verilir.  

o Hasta idrar çıkmaya baĢladığında diyete proteinli besinler 

eklenebilir. Oligüri durumunda protein kısıtlanır, kan idrar 

bulguları düzeldiğinde protein alımına geçilir.  

 

Resim 2.3: Diyet ve önemi 
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o Genelde hastanın enerji gereksinimini karĢılamak için 2000-2500 

kalorilik diyet uygulanır,  vitamin desteği sağlanır. 

o Kızartma yerine haĢlamalar tercih edilir. 

o Kan, potasyum düzeyine göre potasyum alımı ayarlanır. 

o Mineral alınımı gereksinime göre düzenlenir. 

o Ödem varsa sodyum kısıtlanır. 

 

2.1.3.2. Kronik Glomerulonefrit 

 

Kronik glomerülonefrit akut glomerülonefritin sık sık tekrarı, hipertansif nefroskleroz 

ve hiperlipidemi sonrasında geliĢebilir.  

 

Kronik glomerülonefritte proteinüri, hematüri ve böbrek iĢlevlerinin azalması sonucu 

yavaĢ geliĢen üremik sendrom vardır. Kronik glomerülonefrit sinsi bir Ģekilde ilerleme 

gösterir, sonuçta böbrek yetmezliği geliĢir. 

 

 Belirtiler  
 

Birçok hastada uzun yıllar hiçbir bulgu olmadan hastalık kronik bulgularıyla ortaya 

çıkabilir. Diabetes mellitus, sistemik lupus eritematozus gibi hastalıklar çoğunlukla böbrek 

iĢlevleriyle ilgili bozulmayı maskeleyerek hastalığın erken dönmede tanınmasını 

engelleyebilir. Rutin bir inceleme sırasında hipertansiyon, BUN ve serum kreatinin 

düzeyinde yükselme, rutin göz incelemesinde göz damarlarında değiĢiklikler, retinada 

kanamalar saptanmasıyla ortaya çıkabilir.  

 

Hastalığın ilk göstergesi birdenbire ciddi burun kanaması ve felçtir. Birçok hasta 

geceleri ayaklarında hafif ĢiĢme olduğunu söyler. Hastalar kilo kaybı, huzursuzluk ve 

noktüriden yakınır. Hastada üremi belirtileri, periorbital ve periferal ödem görülür. Kan 

basıncı normal ya da çok yüksektir. Potasyum atılımının azalması, katabolizma, ilaçlarla ve 

gıdalar ile potasyum alımının artması sonucu hiperkalemi; böbreklerin asit sekresyonunun 

azalması ve bikarbonat eksiğini tamamlama yeteneğini yitirmesi sonucu da metabolik asidoz 

geliĢir. Kronik glomerülonefrit ilerledikçe kronik böbrek yetmezliği geliĢir.  

 

 Tedavi ve HemĢirelik Bakımı 
 

Tedavi destekleyici ve belirtilere yöneliktir. Protein ve fosfat kısıtlaması böbrek 

yetmezliğinin ilerlemesini yavaĢlatabilir.  

HemĢirelik bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar Ģunlardır: 

 

 Hasta yatak istirahatine alınır.   

 ANT-TA takibi yapılır. 

 Sıvı-elektrolit, ,kardiyolojik ya da nörolojik değiĢiklikler doktora 

bildirilir.  
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 Hasta ve ailesine psikolojik destek ve merak ettikleri konularda soru 

sorabilmeleri için uygun ortam sağlamalıdır. Gerekli bilgiler verilmelidir.  

 Hastalığın ileri evrelerinde diyaliz uygulanan hastalarda evde bakımın 

sürdürülmesine iliĢkin uygulama ve eğitimler yapılır. 

o Sıvı alımı ayarlanmalıdır. 

o Diyetisyenle iĢ birliği yaparak hastanın yeterli ve dengeli 

beslenmesi sağlanmalıdır.  

o AĢağıdaki noktalar diyette önemlidir: 

o Tuz ayarlaması, idrarla çıkardığı tuz oranına göre yapılır ve ödem 

olduğunda kısıtlanır. 

o Anüri varsa 1-2 gün proteinsiz diyet uygulanır.  

o Protein, karbonhidrat ve yağ alımı dengelenmelidir. 

o Hastalar genelde iĢtahsız olduğundan az ve sık beslenmelidir. 

 

2.1.4. Nefrotik Sendrom  
 

Nefrotik sendrom, glomerul lezyonuna bağlı olarak idrarda 24 saatte 3 gramın 

üzerinde aĢırı proteinüri ile seyreden tablodur. Glomerüler kapiller membranda ciddi hasar 

geliĢir ve glomerüler kapillerde geçirgenlik artarak hastalık oluĢur. 

 

 Nedenler 
 

Nefrotik sendrom bir çok sebebe bağlı olarak geliĢir. Bunlardan bazıları;  

 

 Toksik maddeler (böcek zehirleri, alerjen maddeler, inorganik cıva gibi), 

 Enfeksiyon hastalıkları (sıtma, tifüs gibi),  

 Metabolizma hastalıkları (diabetes mellitüs, multiple myeloma gibi), 

 Kolajen doku hastalıkları, 

 Akut glomerülonefrit, 

 Konjestif kalp yetmezliğidir.  

 

 Belirtiler ve Bulgular  

 

Nefrotik sendrom, bol proteinüri yanında hipoalbuminemi, kan kolesterol düzeyinin 

yükselmesi, yaygın ödem ve hiperlipidemi ile seyreder. 

 

 En belirgin bulgu yumuĢak ve basmakla gode bırakan yaygın ödem   

 Hâlsizlik, yorgunluk  

 Anemi 

 Diare  

 Proteinüri  
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 Hipoalbüminemi  

 Hiperlipidemi 

 AĢırı su tutulumuna bağlı olarak 15-20 kilo alımı  

 

 Komplikasyonlar  

 

 Arterioskleroz  

 Malnütrisyon  

 Böbrek yetmezliği (akut ve kronik)  

 Enfeksiyonlar 

 Tromboembolik olaylar 

 

 Tanı Yöntemleri  

 

Tanı koymak için idrar tahlilleri, kan biyokimya tetkikleri yapılır. Kesin tanı, böbrek 

biyopsisi ile konur.  

 

 Tedavi ve HemĢirelik Bakımı 
 

Tedavideki temel amaç, idrardaki protein kaybını durdurulması, ödemin kontrol altına 

alınması ve hastanın genel durumunun düzeltilmesidir. 

 

 Ödemi azaltmak için diüretikler verilir. Tedavide hastanın diyeti 

önemlidir. Diyette tuz ve potasyum kısıtlanır, protein artırılır. 

 Hastanın yaĢam bulguları takip edilir. 

 Ödemin ağır olduğu dönemlerde yatak istirahati uygulanır. 

 Sıvı-elektrolit dengesi normale dönmeye baĢlayınca hastaların hareket 

etmeleri sağlanır. 

 Hipertansiyon için antihipertansif ilaçlar verilir.  

 HemĢire, hastanın diyetine uygun davranıp davranmadığını kontrol 

etmelidir. 

 Kan lipit düzeyine göre hastanın enerji ihtiyacı karbonhidrat ve yağlardan 

karĢılanır. Kolesterol bakımından zengin besinler diyette azaltılır. 

 Yüksek enerjili ve kalsiyum bakımından zengin besinler verilir. Enerji ve 

protein alımını artırmak amacıyla ara öğünler düzenlenir 

 Sıvı alımı ayarlanır. 

 Demir eksikliği anemisi görülebilir. Diyet hazırlanırken hasta laboratuvar 

bulgularına göre anemi yönünden değerlendirilir ve diyeti ayarlanır. 

Diyette, vitamin ve minerallere yer verilir. 

 HemĢire hasta ile etkili iletiĢim kurmalı, aileye gerekli durumlarda bilgi 

vermeli, psikolojik destek olmalıdır. 
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Nefrotik sendromun değerlendirilmesinde hemĢire; 

 

o Ödemin yerini, basmakla gode bırakma derecesini ve yaygınlığını, 

o Hastanın aldığı-çıkardığı sıvı miktarını 

o Hastanın günlük kilosunu, 

o Cildin bütünlüğünü, 

o Enfeksiyona iliĢkin belirti ve bulgular olup olmadığını, 

o Hastanın solunum durumunu (pulmoner ödemin varlığı) araĢtırır.  

 

2.1.5. Böbreğin Anatomik Bozuklukları 
 

Böbreklerde biçim, durum ya da sayı açısından anormallikler görülebilir. Çok ender 

olarak böbrekteki bu biçim bozukluğu yaĢamı engeller. Çoğunlukla raslantı sonucu ortaya 

çıkar. Anatomik bozukluklara, kromozom anomalileri, gebelikte alınan bazı ilaçlar, gebelikte 

geçirilen enfeksiyon hastalıkları ve kalıtım neden olabilir.  

 

Böbreğin anatomik bozuklukları; renal agenesis (böbrek yokluğu), doğuĢtan küçük 

böbrekler, at nalı böbrek (Ġki böbrek ortada omurga önünde birbirine yapıĢmıĢtır.), pasta 

böbrek, olağan dıĢı yerleĢim gösteren böbrekler, sünger böbrek, her iki böbreğin aynı tarafa 

yerleĢmesi ve polikistik böbrek sayılabilir. Böbreğin anatomik bozukluklarından toplumda 

en sık görüleni polikistik böbrektir. 
 

2.1.5.1. Polikistik Böbrek  

 

Böbreklerde çok sayıda kist bulunması hâlidir. Bu kistler iyi huyludur ve çok fazla 

olmadığında böbreğe zarar vermez. Ancak kistlerin çokluğu böbrek dokusunda basınç 

oluĢturur ve böbrek dokusunun yerini alır. Bunun sonucunda böbrek fonksiyonları bozularak 

yetmezlik geliĢir. Kistler, her iki böbrekte olabilir. Çapları bir milimetreden birkaç 

santimetreye kadar ve çok sayıdadır.  

 

Resim 2.4: Polikistik böbrek 
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 Nedenleri 

 

Hastalığın kesin nedeni bilinmemekle beraber otosomal geçiĢ göstermektedir.  

Hastalık çocuklarda erken çocukluk döneminde, yetiĢkinlerde 30-40’lı yaĢlardan sonra 

görülmektedir. Genellikle tek taraflı olarak meydana gelir ve cinsiyet farklılığı yoktur.  

 

 Belirtiler ve Bulgular  
 

Hastalık uzun süre belirti vermeden seyreder. Ġlerleyen dönemlerinde;  

 

 Bel ağrısı,  

 Karında dolgunluk ve basınç,  

 Kistlerin yırtılmasıyla hematüri, ateĢ, titreme ve enfeksiyon,  

 Proteinüri,  

 Poliüri,  

 Hipertansiyon,  

 Yorgunluk, hâlsizlik, anemi görülür.  

 BUN yükselir.  

 

 Tanı Yöntemleri  
 

Ġdrar ve kan tetkikleri, direkt üriner sistem grafisi (DÜS), bilgisayarlı tomografi ve 

ultrasonografi ile tanı konur. Gerekirse histopatolojik inceleme için biyopsi yapılır. 

 

 Tedavi  
 

Böbrek yetmezliğine aday olan bu hastalarda tedavinin amacı mümkün olduğunca 

yetmezliği engellemek, geciktirmektir. Bunun için hastalara konservatif tedavi uygulanır. 

Hastalığın ileri dönemlerinde hasta diyaliz programına alınır ve böbrek transplantasyonu 

yapılır. 

 

2.1.6. Hemodializ ve Peritoneal Diyaliz 
 

Son dönem böbrek hastaları için tedavi seçenekleri renal transplantasyon, periton 

diyalizi ya da hemodiyaliz olup bu hastaların büyük çoğunluğu hemodiyalize bağımlı olarak 

hayatlarını sürdürmektedir.  

 

Diyaliz, yarı geçirgen bir membran aracılığıyla hastanın kanı ve uygun diyaliz 

solüsyonu arasında sıvı-solüt değiĢimini temel alan bir tedavi Ģeklidir. Sıvı-solüt değiĢiminin 

osmoz, difüzyon ve ultrafiltrasyon olmak üzere üç temel prensibi vardır.  

 

Ozmoz: Sıvıların yarı geçirgen bir zardan düĢük konsantrasyondan yüksek 

konsantrasyona geçmesidir.  

 

Difüzyon: Solütlerin yarı geçirgen zardan yüksek konsantrasyondan düĢük 

konsantrasyona doğru geçmesidir. 
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Ultrafiltrasyon: Uygulanan basınç nedeniyle membranın bir yanından diğer yanına 

sıvı transferidir.  

 

Kronik diyaliz tedavisine baĢlamak için en objektif parametre glomeruler filtrasyon 

değeridir. Glomeruler filtrasyon değerinin ölçülmesinde pratikte en sık kullanılan yöntem 

kreatinin klirensidir. Diyaliz tedavisi, hemodiyaliz ve periton diyalizi olmak üzere iki 

Ģekilde uygulanır. 

 

2.1.6.1. Hemodiyaliz (HD)  

 

Hemodiyaliz, kalıcı böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılan en yaygın tedavi 

yöntemidir. Böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek fonksiyonlarını kaybeden hastaların 

hayatlarını devam ettirebilmeleri için vücutta birikmiĢ olan üre, kreatin, potasyum, fosfor 

gibi zararlı ürünlerden ve fazla sıvıdan hastanının kanının, vücut dıĢında yer alan, yarı 

geçirgen bir membranın bulunduğu bir makine ile temizlenmesi iĢlemine hemodiyaliz denir. 

Diyaliz, basit olarak yarı geçirgen bir zarla ayrılmıĢ bir tarafında temizlenmesi 

gereken kan, diğer tarafında ise diyaliz sıvısının bulunduğu iki odacıklı bir sistemdir.  

 

Resim 2.5: Hemodiyaliz ünitesi 

Hemodiyaliz tedavisinin kabul edilen ortalama süresi haftada 12 saattir. Haftalık seans 

sayısı, seansın süresi, diyaliz sırasında kullanılacak filtre, diyaliz sıvısı hastanın bireysel 

özelliklerine göre tedavi ekibi tarafından ayarlanır. Hastanın böbrek yetmezliğinin Ģiddetine, 

yaptığı idrar miktarına bağlı olmak üzere haftada 2-3 kez 4-6 saat süre ile uygulanır.  

 

Hemodiyaliz uygulanması için yeterli kan akımını sağlayan bir damar yolu, diyaliz 

membranını içeren diyalizör, diyalizat sıvısı ve diyaliz cihazı gereklidir.  

 

Hemodiyaliz iĢleminin uygulanabilmesi için damar giriĢ yoluna ihtiyaç vardır. Bu 

cerrahi olarak oluĢturulan arteriyovenöz (AV) Ģantlar veya diyaliz kateterleri ile 

sağlanmaktadır. En ideal kalıcı hemodiyaliz yolu, cerrahi olarak üst ekstremitede oluĢturulan 

AV fistüllerdir. Bu mümkün olmuyorsa ikinci tercih yine cerrahi olarak oluĢturulan AV 

greftlerdir. ġantlar, daha uzun kullanım ömürleri ve kateterlere göre daha az komplikasyon 

oranları ile hemodiyaliz için en güvenilir yollardır.  
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Arteriyovenöz (AV) fistül: Daha uzun süreli HD iĢlemi için kalıcı olarak bir arterle 

ven arasında cilt altında yapılan anastomoz iĢlemidir. Uzun süre hemodiyaliz tedavisine 

ihtiyaç duyan hastalarda en sağlıklı yöntem fistül açılmasıdır. Arteriyovenöz fistül için en sık 

kullanılan ve en çok tercih edilen bölge el bileği seviyesinde radiyal arter ile sefalik ven 

arasındadır. Yeni açılan bir AV fistülün kullanımdan önce en az bir ay, idealde ise üç-dört ay 

olgunlaĢması için beklenmesi gerekmektedir.  

 

Resim 2.6: Arteriyovenöz fistül 

Fistülü korumak için dikkat edilecek noktalar Ģunlardır:  

 

 Füstül oluĢturulan koldan damar yolu açılmamalı, kan alınmamalı, tedavi 

yapılmamalı ve TA ölçülmemelidir.  

 Kanamayı önlemek için fistül travmalardan korunmalıdır.  

 Enfeksiyonu önlemek için bölge antiseptik solüsyonla temizlenip steril gazlı 

bezle kapatılmalıdır.  

 Fistüllü kolun temizliğine dikkat edilmelidir.  

 Fistüllü kolun üzerine yatılmamalı, bu kolla ağır yük taĢınmamalıdır.  

 Fistüllü kol soğuk ve sıcaktan korunmalıdır.  

 Fistüllü kolu sıkan giysiler giyilmemeli, saat ve diğer takılar takılmamalıdır. 

 Diyalize gelmeden önce fistüllü kol ılık su ve sabunla yıkanmalıdır. 

 Füstül bacakta ise uzun süre ayakta kalınmamalıdır. 

 Fistülün olduğu yerde ağrı, ĢiĢlik, kızarıklık, hassasiyet vb. gibi belirtiler 

olduğunda mutlaka hekime bildirilmelidir. 
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Resim 1.7: Arteriyovenöz fistülün kullanımı 

Arteriyovenöz (AV) greft: Ven yapısı uygun olmayan hastalarda AV fistül ameliyatı 

yapılması mümkün olmayabilir. Yapısal olarak damarların iyi geliĢmemesi, uzun süre 

damardan yapılan tedaviler, Ģeker hastalığı veya ileri yaĢ gibi sebepler venlerin fistül için 

kullanılamayacak durumda olmasına sebep olabilir. Bu tür hastalara diyaliz iğnelerinin 

kolaylıkla yerleĢtirilebileceği Ģekilde cilt altına bir yapay damar takılması gereklidir. Bu 

amaçla yapay kateterler kullanılmaktadır. Greftlerin açık kalma süresi arteriyovenöz 

fistülden daha kısadır. Bu nedenle greftler diğer yöntemlerin uygun olmadığı durumlar 

dıĢında fazla tercih edilmez.  

 

Bu giriĢimde greftin bir ucu atardamara diğer ucu toplardamara bağlanır. AV fistülden 

farkı bu iki damar arasında diyaliz iğnelerinin yerleĢtirilebileceği bir köprü oluĢturulmasıdır. 

Damar greftleri ön kol veya üst kolda cilt altında uzanacak Ģekilde yerleĢtirilir. Damar grefti 

yerleĢtirilmesi durumunda iki hafta içerisinde greft duvarı cilt altı dokusu ile iyice kaynaĢır 

ve kullanıma hazır hâle gelir.  

 

Resim 2.8: Diyalizde greft  

Kateterler: Kateter uygulaması acil diyalizlerden önce ve fistülü olmayan ya da 

çalıĢmayan hastalarda yapılır. Cerrahi fistül açılana kadar ya da açılmıĢ olan fistül 

olgunlaĢana kadar geçen sürede hemodiyaliz ihtiyacı olan hastalar ve cerrahi fistül 

açılmasının mümkün olmadığı hemodiyaliz hastalarında kullanılır. 



 

 

 37 

Hemodiyalize baĢlama kararı acil olarak verildiyse veya daha önce damar yolu 

oluĢturulmadıysa boyundan kateter yerleĢtirilerek hemodiyaliz için acil bir damar yolu 

sağlanır. Bu giriĢime santral venlere kateter yerleĢtirilmesi denir. Santral venler kalbe yakın 

bulunan büyük damarlardır. Bu damarlardaki kan akımı diyaliz iĢlemi için yeterlidir. 

Kullanılacak santral kateterin tipi kısa veya uzun süre kullanım planlanmasına göre seçilir. 

 

Hemodiyaliz amaçlı kateter yerleĢtirilmesi klinik uygulamada sık kullanılır. Ancak 

geçici kateterler sert yapısı sebebiyle damara daha çok hasar verdiğinden iki haftadan uzun 

süre kullanımından kaçınılmalı ve darlık geliĢmesi önlenmelidir. 

 

Hemodiyaliz amaçlı kateter kullanımında dikkat edilecek noktalar Ģunlardır: 

 

 Kateter kullanımı, enfeksiyon geliĢmesine neden olacağından geçici kateterlerin 

uzun süre kullanılmaması gerekir.  

 Kateter pansumanı 2-5 günde bir batikonla silinerek değiĢtirilmelidir. 

 Santral venlere takılan kateterler üç-dört haftadan daha uzun süre 

kullanılmamalıdır. 

 Banyo yaparken katetere su kaçırılmamalı ve pansumanı temiz tutulmalıdır. 

 Her kullanımdan sonra kateterin her iki lümeni de heparinli SF (100 U/ml) ile 

yıkanmalıdır.  Kullanılmadıkları dönemde ise her gün ya da en azından gün aĢırı 

yıkama yapılmalıdır. 

 

Resim 1.9: Santral ven kateteri 

 Hemodiyaliz Uygulaması 

 

 Hemodiyaliz cihazı açılır ve cihazın dezenfeksiyonunun tamamlanıp 

tamamlanmadığı kontrol edilir. 

 Cihazın hemodiyaliz solüsyonu ile olan bağlantısı kontrol edilir. 

 Cihazın set bağlantıları, serum seti bağlantıları, alarmları kontrol edilir ve 

setlerdeki hava çıkarılır. 
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 Hastanın kilosu ölçülüp kaydedilir ve kuru ağırlığı ile karĢılaĢtırılır. 

 Hasta, iĢlemin yapılacağı yatak/koltuğa alınır. 

 Hastanın yaĢam bulguları alınır. 

 Hastada ödem varlığı değerlendirilir. 

 Hasta ile ilgili tüm veriler makineye yüklenir ve doğruluğu kontrol edilir.  

 Diyalizerler, arter ve ven setleri içinde hava kalmamasına dikkat edilerek 

2 litre serum fizyolojik ile yıkanır. 

 Venöz kan alınır. 

 Damar giriĢ yolu tespit edilir.  

 AV fistül ya da AV greft anastomozunda atım olup olmadığı elle ya da 

steteskopla kontrol edilir.  

 Fistül ve greft bölgesi enfeksiyon belirtileri açısından değerlendirilir. 

 Füstül veya greft olan ekstremite antiseptik solüsyon ile temizlenir. 

 Hastada kateter varsa kateterin üzerindeki gazlı bez çıkarılır. Kapak açılır 

ve alkollü ya da pavidon iyot ile kateterin iğne giriĢ yeri temizlenir. 

 Kateterin dolum hacmi kadar sıvı aspire edilir. Kan gelmez ise lümen 

zorlanmadan % 0,9’luk NaCl verilir ve aspirasyon tekrarlanır.  

 Kateterde zorlanma varsa sulandırılmıĢ antikuagulan verilerek 15 dakika 

beklenir, tekrar aspire edilerek tıkanıklığın giderilip giderilmediği kontrol 

edilir. 

 Girilecek bölge tespit edilip füstül iğnesi ile girilir. Damar yeterince 

belirgin değil ise fistülde turnike kullanılır, greft varsa turnikeye gerek 

yoktur.  

 Grefte iğne yerleĢtirilirken diğer el ile greft tutularak greft arka duvarının 

delinmesi önlenmelidir. 

 Fistül iğneleri yerleĢtirilir. Arter ve vene iki ayrı fistül iğnesi takılır. Önce 

arterial iğne anostomozdan üç santimetre ileriye distale doğru 

(anastomoza doğru) 45
0
 açı ile yerleĢtirilir. Venöz iğne ise arterial 

iğneden 3-5 cm daha proksimale, 45
0
 açı ile yerleĢtirilir. 

 Setin arter ucu ile arter fistül iğnesinin ya da kateter arter lümeni 

bağlantısı yapılır (Bağlantı yerlerinin iyice sıkıĢtırıldığından emin 

olunmalıdır.). 

 Arter setinin ve arter fistül iğnesinin klempleri açılır. 

 Hastaya antikuagülan verilir (Sürekli antikuagülan uygulanacak ise 

%0,9’luk NaCl ile sulandırılmalı, enjektör infizyon pompasına 

yerleĢtirilerek iĢlemin bitmesinden bir saat önce bitecek Ģekilde 



 

 

 39 

ayarlanmalıdır. Bolüs Ģeklinde verilecekse arter seti silinerek kan 

pompası açılmadan antikuagülan enjekte edilmelidir. DüĢük molokül 

ağırlıklı heparin verilecekse kan pompası açılmadan istenen doz arter 

setinden yapılmalıdır.). 

 Setlerdeki serumu boĢaltmadan setin ven ucu, fistül iğnesi ya da kateterin 

ven ucu ile birleĢtirilir ve klempler açılır. 

 Kan pompası çalıĢtırılır (Kan pompası 50 ml/dk. hızla çalıĢtırılmalıdır. 

Diyalizer ve setler içindeki serum fizyolojik, hastanın durumuna göre 

verilmeden dıĢarı atılabilir ya da hastaya verilebilir.). 

 Kan pompası hızı 200-300 ml/dakikaya ayarlanır. Arterial ve venöz 

basınç ölçülür. Bu değerlerin 20-40 mmHg altında ve üstünde olacak 

biçimde arteriel ve venöz sınırlar ayarlanır (Kan basıncı, dializer kanla 

dolmadan önce ve dolduktan sonra 15 dakika ya da 30 dakika aralarla 

ölçülmelidir.). 

 Hemodiyaliz süresince 30 ya da 60 dakika arayla yaĢam bulguları, kan 

akım hızı, ven basıncı ve trans membran basıncı ölçülür ve kaydedilir. 

 ĠĢlem boyunca komplikasyon varlığı açısından hasta değerlendirilir.  

 Hemodiyalizin sonlandırılması için kan akımı kesilir. Arter iğnesi 

çıkarılır ve serum ĢiĢesine takılır. 100-150 cc sıvı verdikten sonra sıvı 

kesilir. 

 Ven iğnesi çıkartılır. YaklaĢık üç dakika kan akımını engellemeyecek 

Ģekilde basınçlı tampon uygulanır. 

 AV fistül ya da AV greft bölgesi gazlı tamponla kapatılır ve bandajlanır. 

Bandaj iki saat sonra çıkarılır. 

 Hastada kateter varsa kateterin klempleri açılır ve kateterin her lümenine 

20 cc NaCl verilir, klempler kapatılır.  

 Kateterin dolum hacmine göre iki ayrı enjektöre çekilmiĢ antikuagülan 

ilacı arter ve ven lümenine verilir, kateter klempleri kapatılır.  

 Pavidon iyot ya da alkollu tampon ile kateter uçları silinir, lümenler steril 

kapaklar ile kapatılır. 

 Hastanın yaĢam bulguları ve vücut ağırlığı ölçülür. 

 BaĢ ağrısı, bulantı, kusma, hâlsizlik ve baĢ dönmesi semptomları varsa 

değerlendirilir. 

 Hemodiyaliz sonrası ilaçları uygulanır. 

 Hasta bir süre dinlendirilir. 

 Hastanın kimlik bilgileri, iĢlemle ilgili her tür ölçüm, gözlem ve gerekli 

diğer kayıtlar uygulamayı yapan hemĢire tarafından ilgili form ve deftere 

kaydedilir. 
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 Tüm setler çıkartılır, makine otomatik yıkamaya alınır ve yeni setler 

takılır. 

 

 Hemodiyaliz Endikasyonları 

 

Diyaliz tedavisi bazı hastalarda hayat kurtarıcıdır. Hemodiyaliz tedavisi uygulanması 

gereken baĢlıca klinik durumlar Ģunlardır: 

 

 Akut böbrek yetmezliği  

 Kronik böbrek yetmezliği (KBY)  

 Son dönem böbrek yetmezliği 

 Akut intoksikasyon 

 

 Hemodiyaliz Kontrendikasyonları  

 

Hemodiyaliz uygulamasını engelleyen kesin kontrendikasyon yoktur. Hemodiyaliz 

tedavisine engel olabilecek belli baĢlı hastalıklar Ģunlardır: 

 

 Alzheimer hastalığı 

 Multi infark (hasara bağlı) demans  

 Hepatik ansefalopati ile giden ilerlemiĢ karaciğer yetmezliği 

 Hastanın psikolojik durumu ve tedaviyi kabul etmemesi 

 Yaygın malign hastalıklar 

 

 Hemodiyaliz Komplikasyonları  

 

 ġanta bağlı komplikasyonlar: Tromboz, enfeksiyon 

 Akut komplikasyonlar: Diyaliz, hipotansiyon, hiperkalemi, hiperkalsemi, 

hipermagnesemi, ateĢ ve titreme, hava embolisi, kanamalar, kas 

krampları, kaĢıntı vb.  

 Kronik komplikasyonlar: Hipertansiyon, kardiyak kompliksayonlar, 

nörolojik, psikolojik, serebral problemler  

 Kemik ve eklem bozuklukları: Kalsiyum ve fosfor metabolizması 

değiĢiklikleri 

 Hematolojik değiĢiklikler: Anemi, kanama, enfeksiyon 

 Hepatik değiĢiklikler: Akut ve kronik hepatit  

 

2.1.6.2. Periton Diyalizi 

 

Periton diyalizi de hemodiyaliz gibi ileri derecede böbrek fonksiyonları bozulmuĢ 

hastalarda uygulanan bir tedavi yöntemidir. 

Periton diyalizi uygulanabilmesi için karın içine kateter yerleĢtirilir. PD, hastanın 

periton boĢluğuna belirli aralıklarla diyaliz sıvısı verilerek toksik ve metabolik ürünlerin bu 

sıvıya geçmesi ve elektrolit dengesinin sağlanması için bir süre beklettikten sonra geri 

alınması yöntemidir. 
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Hasta için hemodiyaliz ve periton diyalizi psikolojik olarak yıpratıcı olabilir. Tüm 

sağlık personeli gibi hemĢire de hasta ile empati yaparak etkin iletiĢim kurmalıdır. 

 

Resim 2.10: Hasta ile etkin iletiĢim 

Hasta periton diyalizi eğitimini aldıktan sonra diyaliz iĢlemini evinde 

gerçekleĢtirebilmektedir. Periton diyalizi eğitimi ve uygulamaları hastanelerde deneyimli 

sağlık personeli tarafından gerçekleĢtirilir. 

 

Periton diyalizi, sürekli ayaktan periton diyalizi ve aletli periton diyalizi olmak üzere 

iki Ģekilde uygulanır:  

 

SAPD (Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi): Periton boĢluğuna doldurulan diyaliz 

sıvısının 4-8 saat beklemeyi takiben yenisi ile değiĢtirildiği basit bir yöntemdir. Genellikle 

günde 4 kez hastanede veya evde yapılır. En önemli avantajı hasta tarafından evde 

yapılabilmesidir. Bu tedavinin baĢarılı olmasında eğitim çok önemlidir. DeğiĢim iĢlemi 

birbirini izleyen üç basamaktan oluĢur:  

 

 Ġnfüzyon: Hastanın vücut yapısına göre karın içine çocuklarda 100-1000 ml, 

yetiĢkinlerde 2000-2500 ml özel diyaliz solüsyonu periton boĢluğuna hızlı 

olarak 10 dk. içinde verilir.  

 Bekletme: Diyalizatın kan ile solüsyon arasında üre dengelenmesine izin 

verecek bir süre peritonda bekletilmesidir. Bu süre 4-8 saattir.  

 Drenaj: Bekletme süresinin sonunda karın içindeki diyalizatın boĢaltılmasıdır. 

ĠĢlem yaklaĢık 30 dk. sürer.  
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Resim 1.11: Sürekli ayaktan periton diyalizi 

Diyalizatın 100 ml’sinde 15 gram dektroz bulunur. Genellikle potasyum içermez. 

Hastanın durumuna göre diyalizat sıvısı içerisine potasyum eklenebilir. Fibrin birikimini ve 

kateterde oluĢabilecek pıhtıyı önlemek için diyalizata az miktarda heparin eklenmelidir. 

Diyalizat sıvısının sıcaklığı 37-38 
o
C olmalıdır.  

 

Diyalizatın periton boĢluğuna verilmesi ve alınması peritona yerleĢtirilen kateterler 

yoluyla olmaktadır. Kateterin periton boĢluğuna yerleĢecek uç kısmında diyaliz sıvısının içe 

ve dıĢa akıĢını sağlayacak küçük delikler vardır. Kateterlerin üzerinde 1-2 adet keçe bant 

bulunur. Bu keçeler, kateterin yerinden çıkmasını engeller.  

 

Kateter çıkıĢ yerinin bel çizgisinin üstünde veya altında olması gerekmektedir. Kateter 

genellikle göbeğin 3-5 cm altından ve orta hat üzerinde göbek ile simfizis pubis arasına 

yerleĢtirilir. Kateter çıkıĢ yerinde infeksiyon geliĢimini önlemek açısından kateter 

yerleĢtirildikten sonra bakım önemlidir. HemĢire, periton diyalizi ve bakımın önemi 

konusunda eğitim vermelidir. HemĢirenin dikkat etmesi gereken konular Ģunlardır:  

 

 Kateterin takılmasından sonra çıkıĢ yeri ve operasyon bölgesi steril pansuman 

materyali ile örtülmeli ve aĢırı kanama olmadıkça 7 gün boyunca 

değiĢtirilmemelidir.  

 ÇıkıĢ yerinde dönme hareketini engellemek amacıyla kateter, flaster ile iyice 

tespit edilmelidir.  

 Kateter takıldıktan 1 hafta sonra kateter çıkıĢ yerinin pansumanı her gün ya da 

gün aĢırı yapılmalıdır.  

 Pansuman sırasında enfeksiyon belirtileri olan kızarıklık, ağrı, ĢiĢlik, akıntı, ve 

sıvı sızması gibi problemler gözlenmeli, varlığında doktora haber verilmelidir. 

 Periton diyalizi tedavisinde enfeksiyon riski açısından hijyen kurallarına dikkat 

edilmeli, katetere dokunmadan önce eller yıkanmalı ve eldiven giyilmelidir.  
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 Pansuman sırasında mutlaka maske kullanılmalıdır. 

 Kateter asla çekilmemeli ve bükülmemelidir. 

 Ġyi bir kateter çıkıĢ yeri için kateterin vücut dıĢında kalan kısmının hareketliliği 

engellenmelidir.  

 Kateter çıkıĢ yeri tam iyileĢtikten sonra hasta duĢ Ģeklinde banyo yapabilir.  

 Banyodan sonra çıkıĢ yeri temizlenerek steril kuru spançla örtülmelidir.  

 Kateter çıkıĢ yerinin iyileĢmesi için diyaliz 1-3 hafta ertelenir. Bu arada hastaya 

HD uygulanır.  

 Kateter yerleĢtirildikten sonra peritoneal kavite sıvı berraklaĢana kadar heparinli 

diyaliz sıvısı ile yıkanmalıdır.  

 Diyalize hemen baĢlanması gerekiyorsa genellikle düĢük volümler ile hasta 

yatar pozisyonda diyaliz yapılmalıdır. SAPD baĢlanana kadar 1000 cc diyaliz 

solüsyonu ile haftada 1 veya 2 defa kateterin açıklığı kontrol edilmelidir.  

 HemĢire, sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) tedavisi uygulanan hastaya 

gerekli konularda eğitim vermelidir.  

 

Resim 1.12: Periton diyalizi 

 Periton Diyalizi Endikasyonları 

 
Periton diyalizi uygulanması gereken baĢlıca klinik durumlar Ģunlardır:  

 
 Hemodiyalize uygun olmama 

 YaĢın çok küçük ya da çok büyük olması 

 Kardiovasküler hastalık 

 Damar yolu problemleri 

 Heparin kontrendikasyonu 

 Hemodiyalizi tolere edememe 

 Diyabetik retinopati 

 Skleroderma  
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 Periton Diyalizi Kontrendikasyonları 

 
Periton diyalizine engel olabilecek belli baĢlı durumlar Ģunlardır: 

 

 Gebelik 

 Aktif depresyon, mental gerilik ve demans  

 Abdomen duvarı ve derisinde enfeksiyon  

 Abdominal ve pelvik malign lezyonlar  

 Malnitrisyon 

 Ġltihabi bağırsak hastalığı 

 KOAH 

 Kötü hijyen 

 3 ay içinde transplant olacak hastalar 

 Batın içi apseler 

 Reflü, özafajit 

 ġiddetli hipertrigliserit 

 Yakın dönemde geçirilmiĢ karın ameliyatları  

 Herniler (diyafragmatik, inguinal)  

 Hidrotoraks  

 Kanama diyatezi  

 Bireyin isteksizliği ya da uyum güçlüğü  

 

 Periton Diyalizinin Komplikasyonları  

 

 Peritonit  

 Perforasyon  

 Ağrı  

 Obstrüksiyon  

 Kanama  

 Kanül kenarından sızıntı  

 

APD (Aletli Periton Diyalizi): Evde makine aracılığı ile uygulanan genellikle 

geceleri yapılan diyaliz iĢlemine aletli periton diyalizi denir. Hasta yatmadan önce set ve 

solüsyon torbalarını periton diyalizi cihazına yerleĢtirir ve cihazı önerildiği Ģekilde 

programlar. KiĢi uyurken gece boyunca (8-10 saat), cihaz karın boĢluğuna periton diyaliz 

solüsyonunu verir, bekletir ve boĢaltır.  

 

Ġki tedavi türü arasındaki seçim; hastanın alıĢkanlıkları, yaĢam tarzı ile tercihleri ve 

tıbbi durumuna göre değiĢir. 

 

Evde makine aracılığıyla uygulanan periton diyaliz iĢlemine aletli periton diyalizi 

(APD) denir. Hasta yatmadan önce set ve solüsyon torbalarını periton diyalizi makinesine 

yerleĢtirir ve makineyi programlar. KiĢi uyurken gece boyunca makine karın boĢluğuna 

diyaliz sıvısı verir, bekletir ve boĢaltır.  
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Resim 1.13: Aletli periton diyalizi 

 Periton Diyalizi Kateteri ve Bakımı 

 

Periton diyalizinin gerçekleĢmesi için karına yerleĢtirilmiĢ kateter, uygun diyaliz sıvısı 

ve kateter ile diyaliz sıvısı arasındaki bağlantı sistemini sağlayan üç teknik unsura 

gereksinim vardır. 

 

Kateter ameliyathanede veya diyaliz merkezinde takılır. Kateter yerleĢtirildikten sonra 

kateterin karın içindeki yerini belirlemek amaçlı kontrol filmi istenir. Kateter takılan 

bölgenin sağlıklı iyileĢebilmesi için kanama, ıslaklık yoksa 4-7 gün süreyle pansuman 

açılmamalıdır. Ġlk pansuman mutlaka diyaliz hemĢiresi tarafından yapılmalıdır. Genellikle 

kateter takıldıktan 3 hafta sonra diyalize baĢlanır. Bu süre içinde hastanın eğitimi 

tamamlanmıĢ olur.  

 

Kateterin vücuttan çıktığı bölgeye kateter çıkıĢ yeri, kateterin deri altından geçen 

kısmına da tünel adı verilir. Kateter takıldıktan sonra kateter çıkıĢ yeri pansumanı düzenli 

yapılmalıdır. Pansuman sırasında enfeksiyon belirtileri olan kızarıklık, ağrı, ĢiĢlik, akıntı ve 

sıvı sızması gibi problemler dikkatli izlenmelidir. 

 

Kateter bakımı Ģöyle yapılır: 

 

 Cilt giriĢ yeri pansumanı, 2-5 günde bir batikonla silinerek 

değiĢtirilmelidir. 

 Her kullanımdan sonra kateterin her iki lümeni de heparinli SF (100U/ml) 

ile yıkanmalıdır.  

 Kateter kullanılmadığı dönemde de her gün ya da en azından gün aĢırı 

yıkanmalıdır. 

 Hasta kateterini ıslatmadan banyo yapmalıdır. Banyo sırasında cilt giriĢ 

yeri pansumanı ıslanırsa hemen değiĢtirilmelidir. 
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 Periton Diyalizi Uygulanma Tekniği  

 

 Gerekli malzemeler; ısıtılmıĢ diyaliz sıvısı, mini kapak, maske, antiseptik 

solüsyon, 2 adet mavi klemp, kâğıt havlu, hassas tartı hazırlanır. 

 Eller yıkanır. 

 Masa silinir. Diyaliz sıvısı hariç diğer malzemeler masanın üzerine 

yerleĢtirilir.  

 Diyaliz sıvısının dıĢ kılıfı yırtılır.  

 Transfer set, giysinin dıĢına çıkartılır. 

 Maske takılır. 

 Eller 3 dakika yıkanır. 

 Torbanın dıĢ kılıfına dokunulmadan diyaliz sıvısı alınarak masanın 

üzerine yerleĢtirilir. Sıvının kontrolü yapılır.  

 Ellere antiseptik solüsyon uygulanır.  

 Torba ve transfer set bağlantısı yapılır. 

 BoĢ torba, parlak yüz üstte kalacak Ģekilde yere bırakılır. 

 Döner baĢlıklı klemp açılarak diyaliz sıvısı karın boĢluğuna verilir. Döner 

baĢlıklı klemp kapatılır. 

 Transfer set üzerindeki döner baĢlıklı klemp açılır ve karındaki sıvı 

boĢaltılır. Döner baĢlıklı klemp kapatılır. 

 Mavi klemp açılarak 10’a kadar sayılır, setlerdeki hava boĢaltma 

torbasına boĢaltılır ve setler yıkanır. 

 Ġkinci mavi klemp, dolu torba hattına takılır. 

 Yeni mini kapak hazırlanır. 

 Torba ile kateter bağlantısı ayrılarak yeni mini kapak transfer set ucuna 

takılır. 

 Ellere antipseptik solüsyon uygulanır. 

 Çıkan sıvı kontrol edilir, tartılır ve kaydedilir. Atıklar uygun Ģekilde imha 

edilir. 

 

 Periton Diyalizinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 

 

 Periton diyalizi tedavisinde enfeksiyon riski açısından hijyen kurallarına 

dikkat edilmeli, katetere dokunmadan önce eller yıkanmalıdır.  

 Pansuman sırasında mutlaka maske kullanılmalıdır. 
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 Kateter asla çekilmemeli ve bükülmemelidir. 

 Kateterin yakınlarında makas ve iğne kullanılmamalıdır. 

 Banyo duĢ Ģeklinde yapılmalı, banyo sonrası kateter çıkıĢ yeri iyice 

kurulanıp pansuman yenilenmelidir. 

 Denize girerken kateter çıkıĢ yeri, diyaliz merkezinin önerdiği su 

geçirmeyen bir bantla kapatılmalıdır. 

 Kateter çıkıĢ yerinde kabuklanma olduğunda koparılmamalıdır. Oksijenli 

suyla yumuĢatılarak silinmelidir. 

 Kateter delinirse delik kapatılmaya çalıĢılmadan, delik kısmın altından 

klemplenip hemen diyaliz merkezine gidilmelidir. 

 Karın boĢluğuna verilen sıvı yavaĢ boĢalıyorsa veya gelmiyorsa hastanın 

karnına masaj yapılır ve pozisyonu değiĢtirilir. 

 KiĢisel temizlik kurallarına uyulmalı, iç çamaĢırlar her gün değiĢtirilmeli 

ve çok sıkı giysiler giyilmemelidir. 

 Kateter çıkıĢ yerinde mikroorganizmaların neden olduğu problemlerde 

önerilen ilaçlar düzenli alınmalıdır. Kontrol tarihlerinde mutlaka diyaliz 

merkezine gidilmelidir. 

 Kateter mutlaka iyi bir Ģekilde tespit edilmelidir. 

 Pansuman için kullanılan gazlı bezler mutlaka steril olmalıdır. 

 Karın içine verilen diyaliz sıvısı, bu sıvının karın içine verilmesini 

sağlayan torba ve setlerin iç yüzeyi tamamen sterildir. Torba değiĢimi 

esnasında uygun teknikle bu steril ortam bozulmadan bağlantı en kısa 

sürede yapılmalıdır. 

 
2.1.6.3. Hemodiyaliz ve Periton Diyalizinin Avantaj / Dezavantajları 

 

Hemodiyaliz ve periton diyalizinin birbirine göre üstün veya üstün olmayan yanları 

vardır. Hemodiyaliz ve periton diyalizinin avantaj/dezavantajları aĢağıdaki tabloda 

özetlenmiĢtir. 
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A
v
a
n

ta
j 

  
Hemodiyaliz Periton diyalizi 

 Hastanın tedavisi ile haftada 2 - 

3 kez 4-5 saat ilgilenmesi, diğer 

zamanlarda serbest kalması 

 Zararlı maddelerin ve fazla 

sıvının vücuttan hızlı ve etkin 

bir Ģekilde uzaklaĢtırılması 

 ġiĢmanlığın daha az sorun 

olması 

 Malnütrisyonun daha az olması 

 Daha yakın bir doktor ve 

hemĢire kontrolü sağlaması 

 Hastaneye yatma 

gereksiniminin daha az olması 

 AV fistül gereksiniminin olmaması 

 Kardiovasküler ve biyokimyasal 

parametrelerin daha stabil olması 

 Eritroprotein gereksiniminin azalması 

 Çocuk ve yaĢlı hastalarda uygulama 

kolaylığı 

 Daha aktif ve özgür yaĢam olanağı, 

çalıĢma ve okula devam etme 

olanaklarının artması 

 Diyet kısıtlamalarının daha az oluĢu 

 Makine, elektrik su ve teknik ekip 

gereksinimin minimum olması 

 Komplikasyonlarının daha az olması 

 Heparin gereksiniminin olmaması 

 Rezidüel renal fonksiyonun daha iyi 

korunması 

 Viral hepatit riskinin azalması 

 Üniteye ulaĢım probleminin olmaması 

 Ev ortamında diyaliz yapılabilmesi 

 Hemodiyalize göre daha ucuz olması 

D
ez

a
v
a
n

ta
j 

 Özgürlüğün kısıtlanması 

 Diyaliz merkezine ulaĢım 

sorunu 

 Diyaliz sırasında geliĢen 

komplikasyonlar 

 AV fistüle ait problemler 

 Hepatit riski 

 Tedavi sırasında kan basıncı 

düĢmesi ve kas kramplarının 

görülmesi 

 Kanın pıhtılaĢmasını önlemek 

için uygulanan ilaçlar 

kanamalara neden 

olabileceğinden anemi 

görülebilmesi 

 Malnütrisyon  

 Enfeksiyon (peritonit, çıkıĢ yeri, tünel 

enfeksiyonu) 

 Obezite 

 Hiperglisemi 

 Periton permeabilitesinde azalma 

 Ultrafiltrasyon yetersizliği 

 Kateter yeri ile ilgili vücut imajı 

problemleri 

 Psikolojik problemlerin olması 

 Malnütrisyon 

 Diyalizat içine protein kaybı 

 Kateter yeri için cerrahi bir iĢlem 

yapılması 

Tablo 2.1: Hemodiyaliz ve periton diyalizinin avantaj/dezavantajları 
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2.1.6.4. Diyaliz HemĢiresi Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

 

Diyaliz hemĢiresi; diyaliz seansı öncesinde, diyaliz sırasında ve sonrasında hastanın 

her türlü tıbbi bakımını, sorumlu uzman hekimin direktiflerine göre yapar. Bunun dıĢında 

diyaliz hastalarına eğitim vermek, rutin hasta takiplerini yapmak, tedavilere iliĢkin kayıtları 

tutmak, hemodiyaliz cihazlarını diyalize hazırlamak, diyaliz setlerini hazırlamak, hastanın 

damar yoluna bağlamak ve çıkarmak, sterilizasyon ve yüzey dezenfeksiyon iĢlerini yürütmek 

ile görevlidir.  

 

Periton diyalizi hemĢiresi ayrıca hastaların sağlık durumunun gerektirdiği hâllerde ve 

sorumlu uzmanın tespit edeceği kurallar çerçevesinde periton diyalizi hastalarının ev 

ziyaretlerini de yapar. Diyaliz hemĢiresi aĢağıda sıralanan görevleri yapar: 

 

 Hastanın kendi kendine yönetimi ve bakımını destekler.  

 Hastayı diyalize hazırlar. Hasta, ilk defa diyalize giriyor ise diyaliz ekibi ve 

diğer hastalarla tanıĢtırır. ĠĢlem ve diyaliz merkezi hakkında bilgi verir. 

 Hastayı diyalizin komplikasyonları, belirtileri yönünden bilgilendirir. 

 Diyaliz iĢlemi sırasında oluĢabilecek komplikasyonlara müdahale eder. 

 Hemodiyalize alınacak hastanın vasküler giriĢ yolunu değerlendirir. 

 Gerekli durumlarda hastayı sosyal ve psikolojik destek açısından yönlendirir. 

 Diyaliz öncesi ve sonrası hastayı tartar, diyaliz süresince yaĢam bulgularını 

kontrol eder. 

 Hekimin yazılı ve imzalı istemini, planlanan tedaviyi hemĢire gözlem formuna 

kaydeder, uygular, etki ve yan etkilerini gözler, komplikasyonlara karĢı 

önlemler alır. 

 Hastanın diyaliz sırasında ve sonrasında var olan ilaç uygulamalarını yapar ve 

kaydeder. 

 Kateter bakımı düzenli olarak yapar. 

 Saatlik yaĢam bulgularını alır. 

 Diyaliz sonrası hasta kuru ağırlığını kontrol eder. 

 Hasta yatağı ve ünite düzenini sağlar. 

 Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ile eğitim ve 

gözlemlere iliĢkin verileri hemĢire gözlem formuna kaydeder, nöbet/vardiya 

değiĢimlerinde yazılı ve sözel olarak teslim eder. 

 Tanı ve tedavi amaçlı giriĢimler için hastayı bilgilendirir, iĢlem sırasında destek 

olur, iĢlem sonrası izler ve kaydeder.  

 Hastaların güvenli bir biçimde taĢınmasını sağlar. 

 Enfeksiyon belirtileri saptandığında ilgililere bildirir. 

 Ġzolasyonu gereken hastalar için gerekli tedbirleri alır. 

http://www.e-hemsire.com/İzolasyon.htm
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 Hasta ile ilgili acil durumları saptayarak uygun Ģekilde giriĢimde bulunur, 

kaydeder. Acil için gerekli olan malzemelerin yeterli malzemelerin daima 

kullanıma hazır tutulmasını sağlar.  

 HemĢire, uygulamaların çalıĢır durumda olduğunu kontrol eder. Araç gereç ve 

malzemelerin isteminde servis sorumlu hemĢiresine görüĢ bildirir. 

 Ġlaçları güvenli bir Ģekilde temin eder. Uygun koĢullarda, güvenli ve düzenli bir 

Ģekilde korunmasını sağlar. Ġlaçların son kullanma tarihini kontrol eder. 

 Narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alır, bunlara iliĢkin talimatlara uyar. 

Teslim saatinde narkotik ilaçları sayarak teslim alır ve kaydeder. 

 Diyaliz giriĢ yerinin bakımını yapar. 

 Hekim istemi doğrultusunda uygun diyalizer ve diyalizatı hazırlar. 

 Arteriovenöz fistül giriĢimini yapar. 

 Hasta ve hasta yakınlarına diyaliz iĢlemi, diyaliz süresi, randevu saati ve fistül 

bakımı gibi konularda gerekli eğitimleri verir, danıĢmanlık yapar.  

 Diyaliz ekibi ile birlikte hastanın evdeki bakımına iliĢkin eğitim verir (banyo,  

beslenme, fistül bakımı, sıvı alımı ve hastanın kendi kendine bakım desteği). 

 Hastanın ölümü hâlinde hastaya ait ilaç kartlarının, kullanılmamıĢ ilaçların 

eczaneden iptalini gerçekleĢtirir. 

 Hastanın öneri, istek ve Ģikâyetlerini dinler, değerlendirir ve ilgili birimlere 

yönlendirir. 

 Enfeksiyon ve kazalara karĢı güvenli bir çevre sağlar.  

 Hastanın ölümü hâlinde hazırlanmasını ve morga götürülmesini sağlar. Diğer 

hastaların etkilenmelerini önleyici tedbirler alır. 

 Hastaların uyku ve dinlenmelerini sağlamak amacıyla gürültü, ıĢık, ısınma, 

havalandırma gibi çevresel uyaranları kontrol eder, belirlediği aksaklıkları 

ilgililere bildirerek giderilmesini sağlar.  

 Hemodiyaliz cihazının dezenfeksiyon iĢlemlerini yaptırır. 

 

2.1.7. Sistit 
 

Sistit, mesanenin iltihaplanmasıdır. Genellikle bir enfeksiyon ajanının idrarda çoğalıp 

mesane duvarını enfekte etmesi sonucu görülür. Zamanında tedavi edilmezse enfeksiyon 

yayılabilir, böbrekleri de etkileyerek pyelonefrite neden olabilir ve böbreklerde kalıcı 

hasarlar oluĢturabilir. 

 

Sistit genelikle bakteriyel enfeksiyonlar sonucu meydana gelir. Normalde mesanenin 

iç yüzeyinin yapısı, iltihapların geliĢmesini engelleyecek özelliktedir. Günde en az 2-3 kez 

mesane boĢaldığı için iltihap oluĢmaz. 
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Kadın üretrasının daha kısa olması ve üretranın rektuma yakın olması nedeniyle 

kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Yüksek risk taĢıyan diğer gruplar; yaĢlı erkekler ve 

çocuklardır (özellikler kız çocukları). Etkeni sıklıkla Escerichia Coli’dir.  

 

Sistite yatkınlığı artıran faktörler arasında prostat hipertrofisi, mesane taĢı, gebelik, 

mesane kateterizasyonu, nörojenik mesane ve konjenital anomaliler sayılabilir. Sabun, 

deodorant vb. maddelerin lokal reaksiyonu da hazırlayıcı etken olabilir. 

 

 Nedenleri 

 

Cinsel iliĢki, idrar yolundan yapılan müdahaleler, doğum, nörolojik problemler, 

mesanede taĢ veya herhangi bir yabancı cisim varlığı, su tüketiminin az olması ve mesanenin 

enfeksiyon ajanlarına karĢı biyolojik savunma bariyerlerinin yetersiz olduğu durumlar sistit 

geliĢimine sebep olur.  

 

 Belirtiler ve Bulgular  

 

 Çok sık idrara çıkma  

 Ġdrar yaparken yanma ve sızı  

 SıkıĢma Ģeklinde idrar kaçırma 

 Acil idrara çıkma hissi  

 Geceleri idrara çıkma 

 Karnın alt kısmında ağrı  

 Hematüri 

 Nadiren yüksek ateĢ  

 Ġdrarın bulanık ve kötü kokulu olması 

 

 Tanı Yöntemleri  

 

Tanı için genellikle idrar ve kan tahlilleri yeterli olur. Tam idrar muayenesi ile 

enfeksiyonun varlığı tespit edilir. Ġdrar kültürü ile enfeksiyona sebep olan mikrobun cinsi 

saptanarak tanı konur.  

 

Kronik olgularda damardan ilaç verilerek yapılan röntgen filmleri veya sistoskopik 

tetkikler yapılabilir. 

 

 Tedavi ve HemĢirelik Bakımı 

 

Tıbbi tedavi yapılır. Hastaya antibiyotik verilir. Hastanın bol su içmesi önerilir. 

 

 HemĢire, hastanın yaĢam bulgularını takip eder. 

 Empati yaparak etkin iletiĢim kurar. 

 Hastanın ilaçlarını zamanında ve uygun dozda kullanması gerektiğini 

açıklar. 
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 Hastanın hastalığı ile ilgili bilmesi gereken konularda eğitim verir.  

 Sistit geçiren birey idrarı geldiğinde tutmamalı, tuvalete boĢaltmalıdır. 

 Perine temizliğini önden arkaya yapmalıdır. 

 Sık sistit geçiren bireyler ayakta duĢ almalı, küveti doldurarak 

yıkanmamalıdır. 

 Sıkı dar pantalonlar ve sentetik iç çamaĢırları yerine pamuklu çamaĢır ve 

rahat giysiler kullanılmalıdır. 

 Üriner bölgeye sıcak su torbası/ped uygulanması ya da ılık duĢ alma 

hastanın rahatlamasını sağlar. 

 HemĢire, hastaya semptomlar kaybolsa bile ilaçlarını düzenli 

kullanmasının önemini anlatmalıdır. 

 Kafein, alkol, turunçgillerin suları, çikolata ve fazla baharatlı gıdalar 

mesaneyi irrite edeceğinden alınmaması gerektiği anlatılmalıdır. 

 

2.1.8. Üretritis 
 

Üretrit, mikroorganizmalarla ya da mikroorganizma olmadan değiĢik nedenlerin 

meydana getirdiği bir enfeksiyondur. Üretritler aĢağıdaki gibi sınıflandırılır: 

 

 Seksüel iliĢki ile bağlantılı üretritler 

 

 Gonokoksik üretrit (GÜ) 

 Non-gonokoksik üretrit (NGÜ) 

 

 Seksüel iliĢki ile bağlantılı olmayan üretritler 

 

GÜ ve NGÜ arasındaki farklar; hastaların değerlendirilmesi, tedavisi, epidemik 

çalıĢmalar ve hastaların izlenmesi açısından çok önemlidir. 

 

Enfeksiyöz üretritlerde en sık rastlanan etken Niesseria gonorrhoeae’dir. NGÜ 

üretritlerde ise genellikle Chlamydia trachomatis ve Ureaplazma ürealyticum sıklıkla 

rastlanan etkenlerdir. 

 

 Nedenleri 

 

NGÜ olgularında seyrek görülen etkenler; herpes simpleks tip (II HSV II), kadınlarda 

trichomonas vajinalis, Gardnerella vajinalis ve Mycoplazma hominis’tir. 
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 Belirti ve Bulgular 

 

Hastanın Ģikâyetleri uretral sarı akıntı (mükoprülan), yanma ve miksiyonda ağrı olarak 

ortaya çıkar. DıĢ sfinkter, enfeksiyonun mesaneye ve baĢka üriner sistem organlarına 

geçmesini engeller. 

 

 TeĢhis 

 

Hastanın Ģikâyetleri ve yapılan muayene ile teĢhis konulur. Uretral sekretten kültür 

yapılıp tedavi ona göre düzenlenmelidir.  

 

 Tedavi ve HemĢirelik Bakımı 

 

Akıntı Ģikâyetiyle baĢvuran ve üretrit tanısı alan hastaların tedavisine olabildiğince 

erken baĢlanmalıdır. Gonokok enfeksiyonlarının tedavisinde antibiyotikler kullanılır. 

 

Hastalara uretral akıntı kültürü ve AB testi yaptırılmalıdır. Uygun bir tedavi ile 12 

saatte akıntı kaybolur. 

 

 Hastalar tedavi bittikten sonra tekrarlayan belirtiler yönünden kontrol 

edilmelidir. 

 Hastalara tedavi süresince cinsel perhiz uygulanmalıdır. 

 Ġlaçların uygun doz ve zamanında kullanmasının önemini anlatmalıdır. 

 Hastalık ve tedavisi ile ilgili eğitim vermelidir. 

 Perine bakımının önemini anlatılmalıdır. 

 



 

 

 54 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Böbrek yetmezliği teĢhisi, kanda  …………. ve ………..ölçülmesi ile konulur. 

 

2. Böbrek pelvisi ve parankiminin inflamasyonuna ………… adı verilir. 

 

3. Kronik glomerülonefritte …………… , hematüri ve böbrek iĢlevlerinin azalması 

sonucu yavaĢ geliĢen üremik sendrom vardır. 

 

4. Nefrotik sendromda en belirgin bulgu, basmakla gode bırakan yaygın ……... dir. 

 

5. Akut ve kronik  böbrek yetmezliği, son dönem böbrek yetmezliği ve akut ………… 

hemodiyaliz endikasyonlarındandır. 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Böbreklerin 1 dakika içerisinde herhangi bir A maddesini kaç ml plazmadan 

arındırdıklarını belirlemek için kullanılan değer aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Diürez 

B) Klirens  

C) Miksiyon 

D) Selendir 

E) Hiçbiri 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi idrarın makroskobik incelemeleri arasında değildir?  

A) Ġdrar rengi 

B) Ġdrar dansitesi 

C) Ġdrar miktarı 

D) Ġdrarın kokusu 

E) Ġdrar proteini 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi böbreklerden idrar süzülememesi, idrar çıkımının durması 

anlamında kullanılan terimdir?  

A) Poliüri  

B) Oligüri  

C) Anüri  

D) Enirezis  

E) Noktüri  

 

4. AĢağıdakilerden hangisi nefrotik sendromun belirti ve bulgularından değildir?  

A) Anemi  

B) Diare  

C) Proteinüri  

D) Kilo kaybı 

E) Hipoalbüminemi  

 

5. Sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, sıkıĢma Ģeklinde idrar kaçırma aĢağıdaki 

hastalıkların hangisinin belirtilerindendir? 

A) Akut böbrek yetmezliği  

B) Nefrotik sendrom  

C) Akut glomerulonefrit  

D) Polikistik böbrek  

E) Sistit  

DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisi glomerulonefritin komplikasyonlarından değildir? 

A) Proteinüri 

B) Konjestif kalp yetmezliği 

C) Nefrotik sendrom 

D) Böbrek yetmezliği 

E) Asidoz 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi böbreklerde çok sayıda kist bulunması hâlidir? 

A) Gpomerulonefrit 

B) Polikistik böbrek 

C) Polidipsi 

D) Pyelonefrit 

E) Poliürü 

 

8. Periton diyalizinde birbirini izleyen iĢlem basamakları aĢağıdakilerden hangisinde 

doğru sıralama olarak verilmiĢtir? 

A) Bekletme-Ġnfüzyon- Drenaj 

B) Drenaj- Ġnfüzyon-Bekletme 

C) Ġnfüzyon-Bekletme-Drenaj 

D) Ġnfüzyon-Drenaj-Bekletme 

E) Drenaj-Bekletme-Ġnfüzyon 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi daha uzun süreli hemodiyaliz iĢlemi için kalıcı olarak bir 

arterle ven arasında cilt altında yapılan anastomoz iĢlemidir? 

A) Arteriyovenöz (AV) greft 

B) Kateterler 

C) Kanalis renae 

D) Arteriyovenöz (AV) fistül 

E) Vena renalis 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi periton diyalizi komplikasyonlarından değildir? 

A) Kolostomi 

B) Peritonit 

C) Obstrüksiyon 

D) Kanama 

E) Perforasyon 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 C 

3 D 

4 A 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 üre / kreatinin 

2 pyelonefrit 

3 proteinüri 

4 ödem 

5 intoksikasyonlar 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 E 

3 C 

4 D 

5 E 

6 A 

7 B 

8 C 

9 D 

10 A 

CEVAP ANAHTARLARI 
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